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Galulas influens på den svenska insatsen i Afghanistan 
 
Sammanfattning: 
Den 7 oktober 2001 anföll en koalition ledd av USA, Afghanistan för att döda eller tillfångata 
ledare och medlemmar av terrornätverket Al-Qaeda som skyddades av talibanregimen som 
styrde i landet. Sedan 2006 har Sverige lett återuppbygnadsprojektet vid PRT Mazar-e Sharif. 
 
En av de mest inflytelserika teoretikerna inom upprorsbekämpning (COIN) är den franske 
officeren David Galula som i mitten av 1900-talet formulerade sin teori om 
upprorsbekämpning och vikten av att skaffa sig civilbefolkningens stöd för att genomföra en 
lyckad COIN-operation.  
Studien använder sig av Galulas teori om COIN och hans åtta punkter som analysverktyg vid 
studien om den svenska insatsen i Afghanistan. 
 
Av studien framgår att den svenska insatsen skiljer sig mot Galulas teori på flera punkter. 
Studien visar att en av orsakerna kan vara att Sverige inte genomför COIN-operationen själv 
utan som en del av ISAF. 
  
Nyckelord: Afghanistan, COIN, Galula, ISAF, Svenska insatsen 
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Galulas influence on the Swedish mission in Afghanistan 
 
Abstract: 
On the 7th October 2001, a coalition led by the USA attacked Afghanistan in in order to kill 
or capture leaders and members of the terror network Al-Queda which were under the 
protection of the Taliban regime who at the time controlled Afghanistan. Sweden has been 
in charge of the reconstruction program in Mazar-e Sharif since 2006. 
 
One of the most influential theorist with in the field of counterinsurgency (COIN) is the 
French army officer David Galula who formed his theory for counterinsurgency in the mid-
20th century. In his theory Galula argued that the support of the local population was the 
key to a successful COIN-campaign. 
This study uses Galulas eight points as a mean to analyze the Swedish involvement in 
Afghanistan. 
 
The study show that the Swedish involvement differs on several counts from Galulas theory. 
The study show that one possible explanation could be that Sweden isn’t preforming a 
COIN-campaign alone but as a part of ISAF. 
           
Key words: Afghanistan, COIN, Galula, ISAF, Swedish involvement 
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1 Inledning 
 

1.1Bakgrund och problemformulering 

År 2001 gick USA tillsammans med sina allierade in i Afghanistan för att störta 

talibanregimen som styrde Afghanistan.  Efter ett par månader var regimen störtad och en 

ny regering hade tillsatts med stöd från FN. 

För att upprätthålla säkerheten och hindra att talibanerna från att återvända och ta tillbaka 

makten upprättade det internationella samfundet ISAF1 för att hjälpa den nya afghanska 

regeringen att upprätthålla säkerheten i landet tills dessa att afghanerna själva kunde 

ansvara för säkerheten i landet. 

Fram till 2003 hade dock ISAF bara mandat till att verka i orådet kring Kabul. Detta mandat 

utvidgades dock under 2003 till att innefatta hela Afghanistan2.  

Trots att talibanregimen störtades 2001 och ISAF:s närvaro i Afghanistan så är talibanerna 

lång ifrån borttagna ur ekvationen. Strider pågår så gott som dagligen mellan afghansk 

militär, polis och ISAF på ena sidan mot talibaner, kriminella element och andra 

beväpnadegrupper på andra sidan3. 

Den typen av konflikt som pågår i Afghanistan brukar kallas för revolutionskonflikt och har 

varit förekommit i många före detta kolonier sedan slutet av andra världskriget. Några 

exempel är Vietnam och Algeriet där i båda fallen statsmakten, USA och Frankrike i dessa fall 

tillslut förlorade mot upprorsmännen. 

Redan så tidigt som på 1960-talet skrev en fransk officer David Galula boken 

Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice4 baserad på sina egna erfarenheter från 

bl.a. kriget i Algeriet där han använder begreppet counterinsurgency för att beskriva hur 

stadsmakten bör agera för att bekämpa en irreguljär motståndare.  

Efter krigen i Afghanistan 2001 och Irak 2003 har intresset och behovet för utbildning inom 

COIN (counterinsurgency) ökat kraftigt. Trots det är Galulas teori om COIN och den vikt han 

lägger på att vinna civilbefolkningens stöd fortfarande högaktuell. 

                                                           
1
 International Security Assistance Force. 

2
 Wahlberg, Asplund, 2004, s.5 

3
 Sveriges regering, 2010, Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan. s.4 

4
 Galula, 2006  
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Sedan mars 2006 leder Sverige ett Provincial Reconstruction Team (PRT) som en del av ISAF-

styrkan där både svenska och finska trupper ingår. Sverige ansvarar för fyra provinser i norra 

Afghanistan, Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e-Pul.   

Sedan sommaren 2011 har säkerhetsansvaret för de provinser som den svensk-finska PRT 

delen av ISAF styrkan ansvarar för successivt lämnats över till afghansk polis och militär. 

Under sommaren 2011 lämnades säkerhetsansvaret över för staden Mazar-e-Sharif och i 

december följde provinsen Samangan. I januari 2012 påbörjades överlämningsprocessen för 

de två återstående områdena, provinsen Balkh och området Shebregan. 

I samband med att säkerhetsansvaret lämnas över kommer det svenska militära biståndet 

sakta att avta och biståndet kommer istället att riktas mot civila insatser5.  

Problemet som denna uppsats adresserar är vilka ”krav” som måste uppfyllas för att 

säkerhetsansvaret skall kunna överlämnas från en internationell styrka tillbaka till de 

inhemska säkerhetsstyrkorna utan att risken är allt för stor att området skall falla tillbaka i 

oroligheter. Nyheten av överlämnandet av säkerhetsansvaret från den svenska styrkan till 

afghanska styrkor väckte författarens intresse av vad det är för ”krav” som den militära 

styrkan måste uppfylla för att det skall anses säkert att lämna över ansvaret till den 

inhemska säkerhetsstyrkan utan att just risken är allt för stor att området skall falla tillbaka 

in i oroligheter.  

Att Sverige lämnar över ansvaret för sitt område till de afghaniska säkerhetsstyrkorna och 

börjar dra ned på det militära bidraget till landet kan komma att innebära problem för hela 

området. Har den Svenska insatsen i landet följt någon teori inom COIN som bäddar för ett 

säkert överlämnande av säkerhetsansvaret. Om inte så finns risken att säkerheten i området 

kommer att försämras.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera en teori inom COIN som är relevant ur 

synpunkten hur en militär styrka kan stabilisera och bringa tillräcklig säkerhet i ett område så 

att säkerhetsansvaret kan lämnas tillbaka till inhemska säkerhetsstyrkor utan att riskera att 

försämra situationen i området. Därefter jämföra vald teori med den svenska insatsen i 

Afghanistan för att se om de uppfyller de krav som teorin säger måste vara uppfyllda för att 

säkerhetsansvaret skall kunna lämnas över utan att situationen i området försämras. 

 

                                                           
5
 Eriksson, Säkerhetsansvaret för Sheberghan överlämnat, 30/1-2012 
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1.3 Frågeställning 

Hur väl återspeglar den svenska insatsen i Afghanistan vald teori inom COIN som berör 

civilbefolkningens betydelse för stabiliseringen av ett orosområde?    

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att begränsas till teorier och den del av insatsen som rör den civila 

befolkningens del av COIN-begreppet. Med detta menar författaren hur en militär styrka 

måste förhålla sig till den civila befolkningen (hearts and minds) i området för att med deras 

hjälp bekämpa insurgenterna samt skapa ett säkert och stabilt område. 

Uppsatsen kommer också att begränsas i tid till perioden 2001-2012. Det är den svenska 

insatsen som skall studeras från övertagandet av PRT Mazar-e Sharif 2006 tills idag. För att 

kunna studera detta krävs dock en bakomliggande förståelse om varför det ser ut som det 

gör i Afghanistan. Där av kommer studien att innefatta även invasionen för att ge en 

bakgrund till den svenska insatsen.  

De afghanska säkerhetsstyrkorna har nu formellt tagit över säkerhetsansvaret i det svenska 

området och den svenska insatsen har övergått till civil ledning och numera benämns som 

TST (Transition Support Team) istället för PRT6. Eftersom studien tidsmässigt spänner från 

2001-2012 kommer PRT Mazar-e Sharif i den här studien ändå benämnas som det svenska 

ansvarsområdet. 

 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet ges bakgrund till ämnet och en förklaring till varför författaren anser att 

det är ett intressant ämne. I detta inledande kapitel presenteras också syftet med uppsatsen 

samt den frågeställning som skall besvaras i uppsatsen. Slutligen förklaras vilka 

avgränsningar som finns för studien samt en presentation av uppsatsens upplägg. 

I kapitel två presenteras tidigare forskning inom ämnet samt den teori som kommer att 

utgöra ramverket och analysverktyget vid bearbetning av empirin. Under detta kapitel 

kommer författaren också att presentera centrala begrepp som kommer att användas i 

uppsatsen och som behöver förklaras för läsaren. 

Tredje kapitlet är metodkapitlet där författaren beskriver den metod som valts och används 

samt presenterar den empiri som har används i uppsatsen. Slutligen kommer den empiri 

som samlats in att kritiskt granskas av författaren. 

                                                           
6
 Eriksson, Karin, Övergång till civil ledning, 12/3-2012 



Försvarshögskolan Självständigt arbete 7  
Tobias Petterson VT 2012 
OP 09-12 
 

Det fjärde kapitlet utgör analysen av empirin. Empirin kommer att analyseras utifrån Galulas 

åtta punkter som presenteras i kapitel två.  

I det femte och sista kapitlet kommer författaren föra en diskussion om resultatet från 

studien och slutsatser att dras. Avslutningsvis kommer författaren presentera förslag på 

vidare forskning inom området.  

 

2 Teori och begrepp 
 

2.1 Tidigare forskning 

Efter invasionen av Afghanistan 2001 och Irak 2003 så har intresset för counterinsurgensy 

ökar avsevärt. Många personer runt om i världen har någon gång ställt sig själv frågan hur 

det kommer sig att efter ungefär ett decennium så har våldsamheterna i Afghanistan och 

Irak ännu inte avtagit? Tvärt om, i vissa områden i t.ex. Afghanistan så ser situationen värre 

ut nu än den gjorde för några år sedan7.  

Uppror är som de flesta vet inget nytt fenomen och har förekommit många gånger genom 

historien. De kanske mest kända exemplen för oss här i Sverige skulle kunna vara Gustav 

Vasas uppror mot den danske kungen på 1500-talet som innebar början till det Sverige vi har 

idag eller de skånska snapphanarnas uppror mot den svenska staten på 1600-talet. 

Uppror har skett upprepade gånger under 1900-talet, exempelvis Algeriet, Ryssland, Kina 

och Cuba. Många av dessa uppror har ägt rum i gamla europeiska kolonier som har velat bli 

självständiga. Så sent som förra året (2011) skedde det uppror i både Egypten, Libyen och 

Syrien men då var det inte tal om uppror mot en kolonialmakt utan mot en inhemsk regim 

liknande det som skedde i Ryssland under första världskriget. 

Under mitten av 1900-talet drabbades exempelvis Frankrike av uppror i sina kolonier i 

Indokina8 och Algeriet. Dessa konflikter bidrog till utvecklingen av nya tankar och teorier 

inom COIN. Några klassiska exempel från denna tid är David Galulas bok Counterinsurgency 

Warfare – Theory and Practice9 och Roger Trinquiers Modern Warfare: A Freanch View of 

Counterinsurgency10. 

 I USAs fält manual för upprorsbekämpning som kom ut 2009, Tactics In Counterinsurgency11  

nämns tre klassiska teoretiker som har lagt grunden och utformat teorier inom COIN12.  

                                                           
7
 Sveriges regering, 2010 s.4 

8
 Dagens Vietnam, Kambodja och Laos. 

9
 Galula, 2006 

10
 Trinquier, 2006  

11
 US Army, 2009 
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Dessa tre författare är Robert Thompson, David Galula och Charles Callwell. Robert 

Thompson lägger fokus på den politiska nivån och vikten av att det skall finnas ett tydligt 

politiskt mål med operationen13.  David Galula som utarbetade sin teori efter sina 

erfarenheter från bl.a. Algeriet och Indokina lägger istället fokus på vikten av att vinna stöd 

hos den lokala civilbefolkningen som den största förutsättningen för att kunna genomföra en 

lyckad COIN operation14. Charles Callwell som baserar sina idéer på sina erfarenheter från 

bl.a. boerkriget i Sydafrika lägger sitt fokus på taktisk nivå att med god underrättelse och 

med militära medel bekämpa insurgenterna15. 

Den kanske mest inflytelserika teoretikern inom COIN idag skulle nog kunna vara 

australienaren David Kilcullen. Han har skrivit många artiklar och böcker inom COIN samt 

arbetat som rådgivare till bl.a. den amerikanska Generalen Petraeus och arbetat med COIN 

både i Iraq och Afghanistan. I sin bok Counterinsurgency 16 beskriver han counterinsurgency 

både på taktisk nivå där han ger exempel på hur officerare på lägre nivå bör förbereda sig 

inför en COIN operation17 men också hur counterinsurgency kan bedrivas på global nivå18. 

Både Galula och Kilcullen talar om vikten att skydda civilbefolkningen19 och Kilcullen nämner 

också Galula i sin bok Counterinsurgency20. 

Den teori som författaren har beslutat att använda sig av i denna studie är Galulas teori om 

upprorsbekämpning i ett hot revolutionary war av den typ som idag bedrivs i Afghanistran. 

Sverige har idag ingen egen doktrin om COIN21 men vad gäller den internationella insatsen i 

Afghanistan är nu alla överens om vikten av att skydda civilbefolkningen22. vilket gör att den 

svenska insatsen blir intressant att belysa med hjälp av Galulas teori. 

Att Galula valdes över senare teoretiker som exempelvis Kilcullen beror på att Galulas teori 

fortfarande anses vara aktuell än idag. Ytterligare en anledning till att valet av teori föll på 

Galula är att han har tydligt formulerade lagar för hur upprorsbekämpning skall utföras och 

att hanns teori fortfarande anses aktuella ett halvt århundrade efter att de skrevs. Den 

största anledningen till att valet tillslut föll på Galula är delvis de anledningar som precis har 

presenterats men också att tyngdpunkten i Galulas teori ligger på den lokala 

                                                                                                                                                                                     
12

 US Army, 2009 s.3-9 
13

 Ibid, s.3-9 
14

 Ibid, s.3-9f 
15

 Ibid, s.3-10 
16

 Kilcullen, 2010 
17

 Kilcullen, 2010, s.30-49 
18

 Ibid, s.166 
19

 Ibid, s.29 
20

 Ibid, s.149 
21

 Försvarsmakten, 2011, s.134 
22

 Sveriges regering, 2010, s.11 
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civilbefolkningen. Galula citeras ofta i dagens diskussion om upprorsbekämpning23 vad gäller 

civilbefolkningens betydelse för en lyckad COIN operation.  

Denna uppsats kommer att studera den Svenska insatsen i Afghanistan utifrån Galulas teori 

om upprorsbekämpning för att undersöka hur mycket av teorin som återspeglas i insatsen.  

 

2.2 Centrala begrepp 

Här kommer listas några centrala begrepp som förekommer i denna uppsatts och som 
författaren anser måste förklaras vad som menas. 

Insurgency: I denna uppsats kommer ordet insurgency att innebära ett väpnat uppror mot 
en stadsmakt. 

Insurgent: Engelskt ord som betyder upprorsman eller insurgent på svenska. I denna uppsats 
kommer insurgent eller upprorsman att användas som den svenska översättningen av det 
engelska ordet insurgent. 

Counterinsurgency/COIN: I denna uppsats kommer det engelska ordet counterinsurgency 
vara detsamma som det svenska ordet upprorsbekämpning. Counterisurgency är inte enbart 
en strategi som använder sig av militära medel utan inbegriper bl.a. också politiska och 
ekonomiska åtgärder24. Counterinsurgency är en strategi som kan användas av statsmakten 
för att besegra ett väpnat uppror. 

Cold revolutionary war: Med cold revolutionary war kommer Galulas definition att 
användas. Ett cold revolutionary war är när en grupp inom landet vill och försöker göra sig av 
med den sittande regimen och ändra stadskicket i landet. Exempelvis från en monarki till 
kommunistisk stat. I ett cold revolutionary war är dock medlen för detta fredliga och ryms 
inom lagen25. 

Hot revolutionary war: Här kommer också Galulas definition att användas. Under ett hot 
revolutionary war är medlen som används för att störta den sittande regeringen våldsamma 
och olagliga26. 

Afghanskt ägandeskap: I denna uppsats kommer afghanskt ägandeskap innebära ett 
övertagande av ansvar inom exempelvis säkerhetsområdet från de internationella styrkorna. 
D.v.s. att den afghanska staten själv äger ansvaret inom olika områden.  

Afghanska säkerhetsstyrkor: Begreppet afghanska säkerhetsstyrkor kommer i denna 
uppsats innefatta både den afghanska militären och polisen. 

                                                           
23

 Olsson, 2009, s.28 
24

 US Army, 2009, s.1-2 
25

 Galula, 2006, s.43 
26

 Galula, 2006, s.43 
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Hearts and minds: Operationer som handlar om att vinna befolkningens ”hearts and minds” 
handlar om att göra befolkningen positiva till och villiga att hjälpa staten och/eller 
upprorsbekämparen27 

 

2.3 Analysverktyg 

Analysverktyget för denna studie utgörs av den strategi i åtta punkter som Galula 
formulerade utifrån sina fyra lagar. Denna strategi valdes huvudsakligen av två anledningar: 
För det första eftersom den är utformad för att användas vid upprorsbekämpning vid ett hot 
revolutionary war28 vilket överensstämmer med den konflikt som utspelar sig i Afghanistan 
idag. 

För det andra att den liksom Galulas teori i helhet lägger stor vikt vid behovet av 
sammarbete frön den lokala civilbefolkningen. 

Analysen av empirin kommer att presenteras utifrån dessa åtta punkter vilket kommer ge 
analysen en bra struktur och läsaren en god överblick av den svenska insatsen i Afghanistan. 

Galulas åtta punkter presenteras nedan under kapitel 2.4.5. 

 

2.4 Upprorsbekämpningens fyra lagar 

Dessa lagar är som tidigare nämnts Galulas fyra lagar om upprorsbekämpning. Nedan står 
överskrifterna på lagarna kvar på engelska i syfte att underlätta för läsaren om denne önskar 
leta upp lagarna i Galulas bok ”Counterinsurgency warfare”29. Den upplaga av boken som har 
använts i denna studie är skriven på engelska och det är författaren själv som har översatt 
och återgett innehållet i lagarna nedan. Författaren har studerat engelska vid universitet och 
bedömer sig kapabel att själv stå för översättningen. 

 

2.4.1 Den första lagen: The support of the population is as necessary for the 

counterinsurgent as for the insurgent. 

Eftersom upprorsbekämpare alltid har den större militära styrkan ligger inte problemet för 
upprorsbekämparen i hur han med militära medel skall fördriva motståndaren från ett 
område. Det problem som han måste lösa är hur han skall förhindra insurgenterna från att 
komma tillbaka så att han kan lämna området för att koncentrera sina styrkor i andra 
områden30. 

För att förhinndra att insurgenterna återvänder och bygger upp en ny närvaro i området 
krävs att den lokala civilbefolkningen sammarbetar med upprorsbekämparen, för så länge 

                                                           
27

 Olsson, 2009, s28 
28

 Beskrivs närmare under 2.2 centrala begrepp. 
29

 Galula, 2006 
30

 Ibid, s.52 



Försvarshögskolan Självständigt arbete 11  
Tobias Petterson VT 2012 
OP 09-12 
 

upprorsmännen har stöd hos befolkningen kommer upprorsbekämparen aldrig att kunna 
kontrollera området enbart med vapenmakt31. 

Enligt Galula är det helt avgörande på den lokala civilbefolkningen om upprorsbekämparen 
skall lyckas med att kontrollera ett område. Detta innebär att upprorsbekämparens fokus 
bör ligga på att få befolkningen till att sammarbeta med sina styrkor för att på så sätt beröva 
motståndaren på det lokala stöd som de behöver för att kunna verka i området. 

 

2.4.2 Den andra lagen: Support is gained through an active minority. 

Den andra lagen berör hur upprorsbekämparen skaffar sig lokalbefolkningens stöd i form av 
sympati och sammarbetsvilja. 

Galula hävdar att i alla konflikter finns det tre grupper: en aktiv minoritet som är för 
konflikten, en neutral majoritet och en aktiv minoritet emot konflikten32. För att vinna stöd 
hos befolkningen krävs att upprorsbekämparen använder och aktivt sammarbetar med den 
aktiva minoriteten som är emot upproret för att influera den neutrala majoriteten för att på 
så sätt neutralisera eller eliminera den aktiva minoritet som är för upproret33. 

 

2.4.3 Den tredje lagen: Support from the population is conditional. 

När upprorsbekämparen går in i ett nytt område och med militära maktmedel driver ut 
insurgenterna ur området så innebär det inte automatiskt att lokalbefolkningen kommer att 
sammarbeta med upprorsbekämparen. Insurgenterna har oftast haft tid på att skaffa sig 
kontroll över befolkningen genom t.ex. propaganda, hot och/eller våld. Detta leder till att 
den minoritet som är emot insurgenterna inte vill eller kan göra sig hörda så länge det finns 
en risk för vedergällning från insurgenterna34.  

Detta innebär enligt Galula att upprorsbekämparen inte kan vinna befolkningens 
sammarbetsvilja innan han kan få dem till att tro att upprorsbekämparen kan, har förmågan 
och viljan att vinna över insurgenterna.  

 

2.4.4 Den fjärde lagen: Intensity of efforts and vastness of means are essential. 

En COIN-operation är både tids- och resurskrävande eftersom det krävs lång närvaro av 
personal och resurser i ett specifikt områdeför att övertyga befolkningen att 
upprorsbekämparen kommer att vinna över insurgenten35. 
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2.4.5 Strategy of the counterinsurgent 

Från dessa fyra lagar har Galula sammanfattat en strategi i åtta steg för en lyckad COIN-
operation. Dessa kommer som tidigare nämnts att användas som verktyg vid analys av 
empirin36. 

1. Kraftsamla en tillräckligt stor militär styrka för att förgöra eller fördriva huvuddelen 
av de beväpnade insurgenterna. 

2. Avdela en tillräckligt stor styrka för att förhindra att insurgenterna kan återvända 
som militär styrka. Dessa trupper skall verka nära befolkningen t.ex. i en by eller stad. 

3. Etablera kontakt med befolkningen samt kontrollera befolkningens rörelse så att dess 
samverkan med insurgenterna förhindras 

4. Förstör insurgenternas lokala politiska organisation. 
5. Etablera nya lokala ledare genom nya val. 
6. Testa de nya ledarna genom att tilldela dem konkreta uppgifter. Byt ut de som inte 

klarar uppgifterna så att rätt ledare hamnar på rätt plats. Visa synligt stöd för dessa 
ledare samt organisera lokala säkerhetsstyrkor. 

7. Samla och utbilda ledarna i den nationella politiska rörelsen. 
8. Vinn över eller besegra de sista insurgenterna.   

 

3 Metod 
 

3.1 Metoddiskussion 

I denna studie använder sig författaren av kvalitativ textanalys med en deduktiv ansats vid 

analys av empirin.   

Kvalitativ textanalys innebär att empirin samlas in och genomsöks i syfte att finna ett 

bakomliggande tema som är av vikt för undersökningen37. 

Att författaren har valt denna metod för studien beror på det bara är vissa delar av empirin 

som är relevant för undersökningen. Denna metod medger att författaren kan analysera 

empirin utifrån analysverktyget och presentera de delar ur empirin som är relevant för att 

svara på frågeställningen och uppfylla syftet med undersökningen.  

Deduktiv ansats betyder att författaren redan innan undersökningen har en uppfattning om 

hur världen bör se ut. En uppfattning som han eller hon har skaffat sig genom exempelvis en 

teori som författaren använder sig av för att sedan införskaffa empiri för att se om 

verkligheten ser ut så som teorin hävdar att den bör göra. Med deduktiv ansatts menas alltså 

”från teori till empiri”38.  
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Att studien blir deduktiv beror på att författaren analyserar empirin utifrån tidigare teorier. 

Författaren har redan i början av studien införskaffat sig en uppfattning om hur en insatts 

inom COIN bör vara utformad utifrån redan gällande teorier inom ämnet. Författaren har 

sedan samlat in empiri för att ta reda på om verkligheten stämmer överens med de 

förväntningar som författaren har skaffat sig via redan gällande teorier39. I denna studie 

utgår författarens förväntningar utifrån Galulas teori om counterinsurgency vilket kommer 

att användas som analysverktyg av empirin.   

 

3.2 Empiri 

Utgångspunkten för denna uppsats är som tidigare nämnts Galulas teori om 

counterinsurgency. Denna teori kommer att användas som analysverktyg vid bearbetningen 

av den insamlade empirin och beskrivs mer ingående under rubrik 2.2.  

Den insamlade empirin utgöras till stor del av de dokument som styr den svenska insatsen i 

Afghanistan. Rapporter från FOI anrörande den svenska PRT-styrkan har också varit av stort 

intresse för denna uppsats. Internettsidor som behandlar Sveriges engagemang i Afghanistan 

så som försvarsmaktens och regeringens hemsida har också använd men i mer begränsad 

utsträckning och då i till största del för att stödja det som nämns i styrdokumenten. 

Nyhetsartiklar hämtade främst från försvarsmaktens hemsida har också används men då för 

att få en bild av hur situationen och den svenska styrkans arbete i Afghanistan ser ut. 

Det är författarens eget intresse som har styrt denna uppsats val av ämnesområde. 

Författaren hade sedan innan ett intresse av konflikten i Afghanistan vilket ledde denna 

uppsats till att behandla denna konflikt med utgångspunkt i COIN. Innan denna uppsats hade 

börjat ta form spenderade författaren mycket tid med att läsa in sig på området COIN vilket 

sedermera ledde till beslutet att använda Galulas teori inom COIN till att analysera det 

svenska bidraget till insatsen i Afghanistan. Val av empiri skedde utifrån frågeställningen som 

presenterats i det inledande kapitlet. Fokus lades på att finna officiella strategiska dokument 

som styr och presenterar mål för Sveriges närvaro i Afghanistan. Författaren ansåg också det 

viktigt att finna empiri som beskriver hur situationen ser ut i verkligheten för att få kraft 

bakom den informationen som återfinns i de strategiska dokumenten.     

 

3.3 Källkritik 

Innan en källa används bör den först prövas mot äkthetskriteriet, närhetskriteriet, 

beroendekriteriet, tendenskriteriet och kontextkriteriet40. 
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Äkthetskriteriet använd för att undersöka om (precis som det låter) källans äkthet. Är källan 

det den utger sig att vara eller är det en förfalskning.  

Närhetskriteriet avser hur när i tid källan förhåller sig till den händelse som den beskriver. 

Exempelvis om källan skrev ner av en då levande författare en vecka efter händelsen eller 

om den skrevs av en senare författare hundra år efter. 

Under beroendekriteriet granskas källor som återger samma uppgifter för att få klarhet i om 

källorna har uppkommit oberoende av varandra eller om den ena exempelvis är baserad på 

den andra. 

Tendenskriteriet syftar till att undersöka i vilket syfte som källan kom till. Har den skrivits i 

propaganda syfte? Har författare velat vinkla händelsen på något sett? Dessa är några av 

frågorna som författaren bör ställa sig innan han eller hon använder sig av källan. 

Det sista kriteriet som författaren bör ta hänsyn till innan han eller hon använder sig av en 

källa är kontextkriteriet. Detta kriterium syftar till att undersöka hur vida källan 

överensstämmer med redan vedertagen fakta. Som exempel kan användas att man har ett 

brev som är skrivet och skickat från plats A men det finns andra fastställda bevis som säger 

att personen definitivt var på plats B vid den tidpunkten då brevet sägs vara skrivet.  

Av den insamlade empirin som detta arbete har genererat utgörs ramverket av de politiska 

dokument som är styrande för hela den svenska insatsen i Afghanistan. Dessa dokument är 

framtagna av b.la. utrikesdepartementet och bedöms efter det syfte som uppsatsen har som 

pålitliga. Dessa dokument är officiella handlingar och beskriver både mål och syfte för den 

svenska insatsen samt vad Sverige bidrar med och har på plats i Afghanistan nu. Detta är dels 

Sveriges syn på vad vi tycker är viktiga åtgärder som vi vill lyfta i Afghanistan men mycket av 

den baseras också på utvecklingsplanen som den afghanska regeringen själv har lagt fram 

(ANDS41)42 samt ISAF:s syn på återuppbyggnadsprojektet. 

Författaren har också samlat in empiri i form av FOI-rapporter och information från 

internettsidor. De rapporter som är skrivna av FOI berör både den svenska insatsen och PRT 

konceptet som helhet. Dessa rapporter är framtagna av en statlig myndighet i syfte att 

förklara situationen i Afghanistan och beskriva PRT konceptet vilket har gjort dessa rapporter 

intressanta för denna studie. 

”Eftersom det finns så få restriktioner för vad som placeras på internet måste dokument som 

används i forskningssyfte övervägas noggrant beträffande upphovsman, trovärdighet och 

autencitet”43 
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De internetsidor och de dokument som laddats ner ifrån dessa sidor har författaren granskat 

extra noga. Alla de internetsidor som har används i denna studie är officiella hemsidor för 

statliga myndigheter och projekt med ansvariga utgivare med kontaktuppgifter. 

 

4 Analys 
 

Galulas första punkt: Kraftsamla en tillräckligt stor militär styrka för att förgöra eller 
fördriva huvuddelen av de beväpnade insurgenterna. 

Sverige deltog inte när USA och deras allierade anföll Afghanistan 2001. Därför kommer 
Sverige inte att nämnas under den första punkten. 

  

Den 7 oktober 2001 anföll en koalition ledd av USA Afghanistan för att döda eller tillfångata 
ledare och medlemmar av terrornätverket Al-Qaeda som skyddades av talibanregimen som 
styrde i landet. Anfallet mot Afghanistan kallades för Operation enduring freedom och 
genomfördes av en koalition till största delen bestående av Amerikanska, brittiska och 
afghanska styrkor ur The Northern Alliance44. Anfallet genomfördes mindre än en månad 
efter terrorattentatet mot World Trade Center och Pentagon den 11 september samma år. 
Anfallet var ett svar på talibanregimens vägran att lämna ut Bin Laden och andra Al-Qaeda 
medlemmar till USA45.  

Talibanregimen som i huvudsak utgjordes av medlemmar av den etniska folkgruppen 
Pashtuner46 bildades i syfte att skapa stabilitet och säkerhet i Afghanistan som sedan den 
sovjetiska invasionen härjades av lokala krigsherrar där den sittande regeringen inte hade 
mycket kontroll utanför Kabul47. I början hade talibanerna som störst stöd i södra 
Afghanistan där Pashtunerna var som starkast men vid 1996 hade talibanerna lyckat att 
erövrat både Kabul och Kandahar. 1998 hade talibanerna tagit Mazar-e Sharif och den 
resterande delen av den förra regeringens styrkor hade flytt eller förskansat sig i Panjshir 
dalen i den nordöstra delen av landet48. Talibanerna tillät att Bin Laden byggde och drev 
träningsläger för Al-Qaeda i Afghanistan i utbyte mot hans stöd i form av både pengar och 
soldater49.   

The Northern Alliance bildades 199650 och bestod till största del av det som fanns kvar av 
den förra regeringens styrkor. De Afghanska soldater som utgjorde The Northern Alliance 
kom i huvudsak från de två etniska grupperna Tajiker och Uzbeker vilka är i minoritet i 
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Afghanistan men också av Pashtuner som motsatte sig talibanregimens hårda styre. En av de 
militära ledarna i The Northern Alliance, general Ahmed Shah Massoud51 dödades i en 
självmordsattack utförd av två Al-Qaeda medlemmar bara två dagar innan terrorattacken i 
USA. 

Med hjälp av amerikansk och brittiskt specialförband, marktrupper och flygunderstöd 
började krigslyckan vända för The Northern Alliance vilka i slutet av november 2001 hade 
lyckats med att ta städerna Mazar-e Sharif, Kunduz och Kabul. Innan året var slut hade 
talibanregimen fallit och de kvarvarande medlemmarna ur Al-Qaeda och talibanernaregimen 
hade flytt till den bergiga Tora Bora regionen i östra Afghanistan eller in i Pakistanska FATA52 
området53.   

 

Galulas andra punkt: Avdela en tillräckligt stor styrka för att förhindra att insurgenterna 
kan återvända som militär styrka. Dessa trupper skall verka nära befolkningen t.ex. i en by 
eller stad. 

Efter att talibanregimen fallit under 2001 etablerade den USA ledda koalitionen ett antal 
civil-militära team i provinserna för att hjälpa till att stabilisera och återuppbygga 
Afghanistan. Dessa PRT etablerades inom ramen för Operation enduring freedom (OEF)54. 
När ISAF:s mandat utvidgades av FN till att innefatta hela Afghanistan 2003 överfördes dessa 
från OEF till ISAFS ledning55. 

Ett av dessa PRT etablerades i staden Mazar-e Sharif och stod under Storbritanniens ledning 
fram till 2006 då Sverige tog över ledning. 

Idag (2012) uppgår det svenska bidraget till c:a 500 personer56 där de flesta är militärer och 
av dessa är de flesta verksamma från den svenska campen Northern Lights som ligger i 
staden Mazar-e Sharif.  

Det svenska ansvarsområdet är som tidigare nämnt provinserna Balkh, Samangan, Jowzjan 
och Sar-e-Pul. Dessa provinser där c:a 500 svenska soldater ansvarar för säkerheten 
motsvarar ett område ungefär lika stort som en femtedel av Sveriges totala yta57 och med en 
befolkningsmängd som motsvarar en tiondel av Afghanistans befolkning vilket är c:a 3 
miljoner invånare58.  
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Galulas tredje punkt: Etablera kontakt med befolkningen samt kontrollera befolkningens 
rörelse så att dess samverkan med insurgenterna förhindras 

Sedan talibanregimens fall 2001 har säkerhetssituationen i landet succesivt försämrats. 
Situationen i det svenska området har också försämrats sedan 2001 även om det inte är lika 
allvarligt i de norra delarna av landet som i de södra och östra delarna59. I områdena utanför 
städerna Sheberghan och Mazar-e Sharif är särskilt problemfyllda och talibanerna har 
fortfarande stark stöd i en vissa, då främst pashtunska byar60. 

Både den civila och den militära delen av den svenska insatsen jobbar löpande med att 
etablera goda kontakter med befolkningen i sitt område. Företrädare för den civila delen av 
insatsen för en löpande politisk dialog med representanter för den afghanska regeringen i 
Mazar-e Sharif61. Sverige lägger också stor vikt vid stärkandet av de mänskliga rättigheterna 
och då med speciellt fokus på de afghanska kvinnornas situation62. Detta har lett till en 
dialog där också kvinnliga företrädare för både staten men också den civila sektorn har fått 
framföra sina synpunkter vad gäller den fortsatta utvecklingen i Afghanistan63.  

De militära styrkorna genomför löpande patrulleringar i det svenska området där de kommer 
i kontakt med den lokala befolkningen utanför städerna i byarna. Under patrullerna förs 
ibland samtal med de by äldste och befolkningen för att få in underrättelse om vilken typ av 
verksamhet som insurgenterna bedriver i området. 

För att den svenska militära styrkan ska få en mer permanent närvar ute i provinserna 
utanför den svenska huvudcampen Northen Lights i Mazar-e Sharif har det etablerats mindre 
kontor och baser som den svensk-finska styrkan kan ha som utgångspunkt vid sina patruller. 
Delar av den svenska styrkan är eller har funnits placerade ute i de olika provinserna på så 
kallade provincial offices (provinskontor) men också på den mindre svenska campen Monitor 
utanför staden Sheberghan64. 

Mindre svenska enheter samverkar närmare med de afghanska säkerhetsstyrkorna vid 
utposter som CFB (combined fire base) Darzab65 eller FOB (forward operations base) Chahar 
Bolak66. 

Sverige bidrar också till att finansiera utbyggnaden av infrastruktur som exempelvis vägar, 
vattenreservoarer67 och checkpointen Nai Maidan som skall ge den afghanska polisen ökat 
inflytande i området runt Sar-e Pul68. Dessa arbeten har utförts av lokal arbetskraft vilket 
bidrar till en ökad inkomst för arbetarna men också visar att ISAF och den afghanska 
regeringen jobbar för att bygga upp Afghanistan. 
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Galulas fjärde punkt: Förstör insurgenternas lokala politiska organisation. 

Talibanernas politiska ledning i Afghanistan föll i och med operation enduring freedom under 
2001. Det har dock gått över tio år sedan talibanregimen föll och under den tiden har både 
talibanerna och Al-Qaeda hunnit omgruppera sig och återta en del av sitt gamla inflytande i 
landet. Den största delen av de beväpnade grupperna som motsätter sig den afghanska 
regeringen kommer från den etniska gruppen Pashtuner69. Denna folkgrupp har sitt 
starkaste fäste i det s.k. Pashtunbältet som breder ut sig på båda sidorna om den afghanska 
gränsen till Pakistan. På den Pakistanska sidan av Pashtunbältet ligger ett område som kallas 
FATA vilket är ett område där den Pakistanska regeringen har dålig kontroll. FATA ligger i 
nordvästra Pakistan och har i mångt och mycket styrt sig själva70 och är en stor anledning till 
varför talibanerna har lyckats med att överleva, omgruppera och fortsätta sin kamp mot den 
afghanska regeringen. Till detta område flydde många afghaner under den sovjetiska 
ockupationen och blev en grogrund för motståndskämpar och religiös fundamentalism. I 
området finns det träningsläger för insurgenter och runt omkring 12 000 koranskolor 
(madrassor)71. Detta gör att det är FATA området i Pakistan och inte Afghanistan som utgör 
talibanernas bas72.  

Utifrån FATA där talibanerna kan rekrytera och utbilda insurgenter försöker de därefter att 
tillförskaffa sig stöd hos befolkningen i Afghanistan på lokal nivå genom b.la våld, hot om 
våld eller genom övertalning. 

I Mazar-e Sharif där det svenskledda PRT är förlagt är huvuddelen av befolkningen inte 
Pashtuner. När talibanerna tog staden 1998 påbörjade de en etnisk rensning i staden vilket 
slutade med 5000-8000 civila dödsfall73.  

Det svenska området i Afghanista är förhållandevis stabilt74 i jämförelse med den södra 
delen av landet där Pashtunerna är i majoritet. Enligt Galula finns det dock alltid en aktiv 
minoritet som är lojal mot insurgenterna75 och den svenska militära styrkan har på senare tid 
blivit allt mer utsatta för anfall från regeringsfientliga trupper76.  

I den svenska strategin för stödet till Afghanistan77 fastslås att det är den väpnade konflikten 
som är det största hindret för stabilitet och demokrati i Afghanistan och att de extremistiska 
krafternas inflytande måste marginaliseras om detta skall bli verklighet78.  

Den svenska militära närvaron bidrar till att de regeringsfientliga truppernas inflytande 
begränsas och försvarsmakten jobbar löpande med hot och riskbedömningar för att kunna 
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vidta åtgärder när det behövs79. Militären utför också som nämnts ovan patrulleringar ute i 
byar och andra bosättningar för att visa närvaro och samla in uppgifter om insurgenternas 
rörelse i området för att förhindra att de lyckas skaffa sig inflytande över någon by.   

Sveriges bidrag riktas b.la också till att utveckla det demokratiska systemet, respekt för de 
mänskliga rättigheterna, kvinnors rättigheter och anti-korruptionsåtgärder80 för att stärka 
förtroendet hos den lokala befolkningen och motverka att insurgenterna får ökat inflytande.  

 

Galulas femte punkt: Etablera nya lokala ledare genom nya val. 

När talibanregimen föll 2001 i och med Operation enduring freedom med USA i spetsen 
installerades en övergångsregering för att styra landet fram tills nationella val kunde hållas. 
Denna övergångsregering fastslogs i Bonnavtalet under en samling i Tyskland med 
företrädare för de största grupperna i Afghanistan där Hamid Karzai utsågs till president för 
den nya övergångsregeringen81. 

 I januari samma år antogs den nya afghanska konstitutionen och Hamid Karzai vann också 
det första presidentvalet som gick av stapeln i oktober senare under året. Under 2005 hölls 
det första parlamentsvalet vilket innebar slutet för övergångsregeringen och Bonnavtalet82.  

Under 2009 hölls det andra presidentvalet i Afghanistan och under 2010 hölls också det 
andra parlamentsvalet. Också den här gången vann Hamid Karzai presidentvalet och sitter 
alltså kvar som president, detta trots det valfusk som sägs ha pågått under valet. 
Anledningen till varför ha kunde sitta kvar berodde på att hans motståndare hoppade av sin 
kandidatplats83. 

Nere på lokal nivå, ute i provinserna ligger makten hos guvernörerna. Efter talibanregimens 
fall uppstod ett maktvakuum som varken den afghanska övergångsregeringen eller 
koalitionen hade möjlighet att fylla. Lösningen på problemet blev då att i vissa provinser 
utnämna före detta krigsherrar till guvernörer eftersom de med sina egna milister hade 
möjlighet att fylla det vakuum som hade uppstått. Detta beslut har på vissa håll i Afghanistan 
lett till korruption och övergrepp på civilbefolkningen av guvernörernas trupper84.  

I provinsen Balkh där staden Mazar-e Sharif och det svenska PRT är förlagt heter guvernören 
Atta Muhammad Nur. Atta är en sådan guvernör som tidigare var befälhavare i The Northern 
Alliance och ledare för Jamiat-e-Islami85 innan han blev tillsatt som guvernör över provinsen 
Balkh av den afghanska regeringen86.  
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Sverige har ett löpande samarbete med den afghanska regeringens representanter i det 
svenska ansvarsområdet. Att detta samarbete flyter på och den politiska dialogen fortsätter 
löpa ansvaras av den högsta civila representanten vid det svenska PRT i Mazar-e Sharif. 
Syftet med detta sammarbete är att utveckla Afghanistan mot en fungerande demokrati87 
och rättsamhälle bl.a. genom bekämpning av narkotikahandeln och korruptionen. 

 

Galulas sjätte punkt: Testa de nya ledarna genom att tilldela dem konkreta uppgifter. Byt 
ut de som inte klarar uppgifterna så att rätt ledare hamnar på rätt plats. Visa synligt stöd 
för dessa ledare samt organisera lokala säkerhetsstyrkor. 

Afghanistan är idag väldigt långt från en väl fungerande rättsstat där korruption och illegal 
handel av droger och människor hör till vardagen88. Sverige har som redan nämnts i 
inledningen haft ansvar för ett PRT i den norra delen av Afghanistan sedan 2006. Sverige har 
avsatt 25 % av sitt totala bidrag till Afghanistan till den norra delen där Sverige har sitt PRT. 
Fokus ligger på att utveckla demokratiskt styre, mänskliga rättigheter, utbildning samt 
utveckling av den privata sektorn.  

Sveriges strävar efter att föra en löpande dialog och besök med den afghanska regeringen 
för att bygga långsiktiga relationer och stärka det budskapet som Sverige driver i 
Afghanistan. Detta sker också på en lokal nivå i det svenska PRT-området i Mazar-e Sharif där 
en civil representant för en politisk dialog med representanter för den afghanska regeringen 
i området89. Det fokus som Sveriges politiska dialog strävar efter är en fungerande 
demokratisk rättstat med respekt för mänskliga rättigheter samt att stärka Afghanistans 
förmåga att hantera säkerheten90. Speciellt fokus läggs på kvinnors rättigheter, demokratiskt 
styre och anti-korruptionsåtgärder91.  

     

”Huvuduppgiften för det svenska militära bidraget är att bistå den afghanska regeringen i att 
skapa säkerhet både för den afghanska befolkningen och för de insatser som görs till stöd för 
landet”92. 

 

Som en del av ISAF stödjer Sverige den afghanska regeringen med både civilt och militärt 
bistånd i syfte att b.la. upprätthålla stabilitet och säkerhet. Sverige bidrar till detta genom att 
stödja utvecklingen av både de militära och civila afghanska säkerhetsstyrkorna genom 
rådgivning och utbildningsstöd93.  
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Sedan mitten av 2000-talet har Sverige varit med att stötta och utbilda den afghanska 
armén. Detta har skett inom ramen för Oprational Mentor and Liaison Team (OMLT) där 
svensk militär har verkat som mentorer för den afghanska armén94. Sedan 2009 arbetar 
mentorerna också med att stödja även de lägre nivåerna (bataljon/kompani). Detta innebär 
att den svenska militära personalen som arbetar inom OMLT inte enbart är bunden till det 
svenska PRT i Mazar-e Sharif utan följer den afghanska armén där de ska verka vilket 
omfattar hela Afghanistan95. 

Sverige stödjer den EU-ledda polisinsatsen i Afghanistan (EUPOL) som har till uppgift att 
utbilda och utveckla och den afghanska poliskåren. I en rapport från FOI utgiven 2009 
beskrivs den afghanska polisen som korrupt och dåligt utbildad96. Polisen är precis som 
armén ett mål för insurgenterna och p.g.a. sämre utbildning och beväpning än armén lider 
de också större förluster vilket har en kraftigt negativ inriktning på moralen. 

Förtroendet för den afghanska polisen hos civilbefolkningen sägs enligt rapporten vara 
mycket låg. Både p.g.a. av korruptionen inom kåren men också för att vissa av polischeferna 
är före detta krigsherrar som valt att gå över till regeringens sida97. 

Genom b.la. personalbidrag från rikskriminalpolisen och myndigheten för samhällskydd och 
beredskap98 bidrar Sverige till att bygga upp och utbilda den afghanska poliskåren. 
Majoriteten av poliserna är män och Sverige jobbar bl.a. också med att utbilda kvinnliga 
poliser99. Sverige bidrar också till att stödja det afghanska rättsväsendet genom b.la 
utbildning under Folke Bernadotte Akademins100 försorg101.  

 

Galulas sjunde punkt: Samla och utbilda ledarna i den nationella politiska rörelsen. 

Som redan nämnts tidigare i detta kapitel så tog den demokratiska processen i Afghanistan 
fart med Bonnavtalet direkt efter att talibanregimen hade fördrivits från makten i landet. 
Trots att det har gått över tio år sedan talibanregimen föll och övergångsregeringen övertog 
makten i Afghanistan så är demokratiseringsprocessen fortfarand bara i sin början102. Som 
också nämnts tidigare i detta kapitel så har det förra valet blivit förknippat med valfusk och 
det förekommer fortfarande utbredd korruption inom den afghanska statsaparaten103. 

Det svenska bidraget till Afghanistan för löpande politiska dialoger med representanter för 
den afghanska regeringen både på nationell och lokal nivå. Fokus ligger på att utveckla och 
stärka det demokratiska styret och då särskilt genom att stärka de administrativa delarna 
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och bekämpa den utbredda korruptionen. Utveckling sker också inom valsystemet och 
rättsystem i syfte att lägga grund för ett ökat afghanskt ägandeskap104. 

Sverige lägger stor vikt på mänskliga och framför allt kvinnor rättigheter. I det svenska PRT i 
Mazar-e Sharif jobbar som tidigare nämnts svenska styrkor med att göra de afghanska 
kvinnornas röster hörda105 och därigenom få en kanske annorlunda bild av vad befolkningen 
tycker är viktiga utvecklingspunkter för Afghanistan. 

 

Galulas åttonde punkt: Vinn över eller besegra de sista insurgenterna.   

2010 startade den afghanska regeringen ett projekt framtaget att återintegrera före detta 
insurgenter i det afghanska samhället som frivilligt lägger ner sina vapen106. Tidigare var det 
Japan som ansvarade för återintegrering107 men detta står nu under den afghanska 
regeringen. Det nya projektet går under namnet APRD108 och kommer absorbera eller 
ersätter de tidigare programmen för integration av ex kombattanter som exempelvis 
Disbandment of Illegally Armed Groups109. Fokus för detta program ligger på försoning 
mellan den afghanska staten och den före detta insurgenten och ger denne en chans att 
yttra sig om sina missnöjen och varför denne anslöt sig till insurgenterna. Syftet är att den 
före detta insurgenten ska kunna bli en laglydig medborgare och återvända till sin hemby 
och familj för att påbörja en försoningsprocess. Programet är bara till för afghaner d.v.s. inte 
för insurgenter med utländsk bakgrund och innebär att insurgenten kan få politisk amnesti 
för tidigare brott som denne begick som insurgent110.  

Den svenskledda styrkan i Mazar-e Sharif stödjer som tidigare nämnts den afghanska 
utvecklingsstrategin ANDS och hjälper även till med bl.a. registrering vid återintegrationen 
av de ex-kombattanter som frivilligt överlämnat sig åt regeringsstyrkorna111.  

 

4.1 Sammanfattning 

”Sveriges engagemang ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet och 

säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare möjligheter att 

förbättra sina levnadsvillkor och en rättvis och hållbar utveckling”112. 

Den 7 oktober 2001 anföll en koalition ledd av USA Afghanistan för att döda eller tillfångata 

ledare och medlemmar av terrornätverket Al-Qaeda som skyddades av talibanregimen som 

styrde i landet. I och med talibanregimens fall 2001 med Operation enduring freedom 
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installerades en övergångsregering för att styra landet fram tills nationella val kunde hållas. 

Trots att det har skett en stor utveckling med demokratiseringsprocessen sedan 2001 är det 

fortfarande bara i sin början och korruption är mycket utbrett i landet. 

Över tio år har gått sedan talibanregimen föll och under den tiden har både talibanerna och 

Al-Qaeda hunnit omgruppera sig och återta en del av sitt gamla inflytande i landet och med 

det så har säkerhetssituationen i landet succesivt försämrats.  

Under 2001 etablerade den USA ledda koalitionen ett antal civil-militära team i provinserna 

för att hjälpa till att stabilisera och återuppbygga Afghanistan. Dessa PRT etablerades inom 

ramen för Operation enduring freedom (OEF) och när ISAF:s mandat utvidgades av FN till att 

innefatta hela Afghanistan 2003 överfördes dessa från OEF till ISAFS ledning. 

Ett av dessa PRT etablerades i staden Mazar-e Sharif och stod under Storbritanniens ledning 

fram till 2006 då Sverige tog över. Som en del av ISAF stödjer Sverige den afghanska 

regeringen med både civilt och militärt bistånd i syfte att b.la. upprätthålla stabilitet och 

säkerhet.  

Sverige bidrar till detta genom att stödja utvecklingen av både de militära och civila 

afghanska säkerhetsstyrkorna genom rådgivning och utbildningsstöd. Sedan mitten av 2000-

talet har Sverige varit med att stötta och utbilda den afghanska armén. Detta har skett inom 

ramen för Oprational Mentor and Liaison Team (OMLT) där svensk militär har verkat som 

mentorer för den afghanska armén. Sverige stödjer också den EU-ledda polisinsatsen i 

Afghanistan (EUPOL) som har till uppgift att utbilda och utveckla den afghanska poliskåren. 

Sverige för också en löpande politiska dialoger med representanter för den afghanska 
regeringen både på nationell och lokal nivå. Fokus ligger på att utveckla och stärka det 
demokratiska styret och då särskilt genom att stärka de administrativa delarna och bekämpa 
den utbredda korruptionen. 

 

5 Avslutning 

 

5.1 Diskussion 

Under den här rubriken kommer resultatet av analysen att presenteras och diskuteras för att 

senare mynna ut i några slutsatser som kommer att presenteras under rubrik 5.2.  

Strukturen på diskussionen kommer att vara den samma som själva analysen d.v.s. Galulas 

åtta punkter och varje punkt kommer att diskutteras var för sig. 



Försvarshögskolan Självständigt arbete 24  
Tobias Petterson VT 2012 
OP 09-12 
 

Den första av Galulas åtta punkter handlar om att samla en tillräckligt stor styrka för att 

besegra eller fördriva huvuddelen av insurgenter från ett specifikt område så att 

upprorsbekämparen kan få ett fotfäste i området och påbörja striden om lokalbefolkningens 

stöd. Sverige tog över ansvaret för PRT Mazar–e Sharif 2006 från britterna c:a 5 år efter 

Operation enduring freedom där huvuddelen av talibanerna och Al-Qaeda dödades eller 

flydde till bl.a. Pakistan. Denna punkt är enligt författaren mycket viktig och en förutsättning 

för att överhuvudtaget kunna bedriva en lyckad COIN operation. Operation enduring 

freedom genomfördes dock innan Sverige blev militärt involverad i Afghanista och även om 

denna punkt är en viktig förutsättning för att Sverige överhuvudtaget skulle komma att verka 

militärt i Afghanistan så är det dock enligt författaren den av Galulas åtta punkter som är av 

minst intresse för denna studie eftersom detta skedde innan Sverige blev militärt involverat i 

landet. Det som dock ändå gör denna punkt värd att ta upp är som tidigare nämnts att den 

var en förutsättning för Sveriges engagemang samt hjälper till att ge en bakgrund till varför 

det internationella samfundet är engagerade i landet. 

Den andra punkten nämner vikten av att den militära styrkan skall etablera sig i närheten av 

en stad eller by där de kan få ett nära samarbete med lokalbefolkningen för att förhindra att 

fientliga trupper återvänder till området. Den svenska huvudcampen, Camp Northern Lights 

ligger vid provinshuvudstaden Mazar-e Sharif. Förutom den svenska militära styrkan som i 

början av 2012 uppgick till c:a 500 personer så har Sverige också civil personal som 

samarbetar nära med den afghanska regeringens representanter i området. Den frågan som 

är svår att besvara är om den svenska styrkan är tillräckligt stor för att kunna garantera 

säkerheten i hela det svenska ansvarsområdet? Som framgår i analysen så har 

säkerhetssituationen i princip alla provinser i Afghanistan försämrats så svaret på frågan är 

troligtvis nej. Den svenska styrkan är inte stark nog att själv garantera säkerheten i hela sitt 

ansvarsområde. Något som dock inte framgår i studien är hur stor den afghanska militära 

närvaron är i området. Det är inte orimligt att tänka sig att den svenska styrka tillsammans 

med finländarna och den afghanska militären är tillräckligt stor för att säkerheten skall 

kunna upprätthållas i området. Att säkerhetssituation har försämrats kan bero på andra 

faktorer som exempelvis bristande underrättelse om var insurgenterna har lyckats skaffa sig 

ett fotfäste. Detta är dock bara spekulationer och den enda slutsatsen som går att dra av det 

som har behandlats i denna studie är att den svenska styrka är för liten för att ensam kunna 

förhindra att insurgenterna återfår något fotfäste i de provinser som svenskarna ansvarar 

för. 

Den tredje punkten handlar om att upprorsbekämparen bör etablera kontakter hos 

lokalbefolkningen och försöka förhindra deras samverkan med insurgenterna. Den svenska 

samverkan med de afghanska myndigheterna och den lokala befolkningen framgår av 

analysen vara något som den svenska insatsen jobbar löpande med. Den militära delen av 

det svenska bidraget utför löpande patruller i det svenska ansvarsområdet och samtalar med 

den lokala befolkningen för att bl.a. insamla underrättelse om eventuella insurgenter i 
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området. Den civila delen av insatsen samarbetar nära med den afghanska regeringens 

representanter i det svenska området med att föra politiska dialoger och hjälpa till vi 

uppbyggnaden av bl.a. det afghanska rättsväsendet. Svenska bidrag hjälper också till att 

finansiera uppbyggnaden av infrastruktur som vägar, vattenreservoarer och små så kallade 

checkpoints för den afghanska polisen. Vid dessa byggen har afghansk arbetskraft används 

vilket författaren ser som ett utmärkt exempel på hur upprorsbekämparen kan vinna stöd 

hos lokalbefolkningen. Vid sådana byggen visar upprorsbekämparen och regeringen att det 

är deras sida och inte insurgenterna som jobbar för att förbättra levnadsstandarden och 

erbjuder arbetstillfällen. 

 Den fjärde av Galulas åtta punkter handlar om att förstöra insurgenternas lokala politiska 

organisation. Som framgår av analysen så finns insurgenternas politiska tyngdpunkt i 

Pakistan. De lokala organisationer som upprorsbekämparen i Afghanistan måste bekämpa 

och hindra från att spridas är de som lyckas få fotfäste i någon by eller stad som sedan kan 

användas som lokal bas för insurgenterna. De svenska trupperna utför löpande 

patrulleringar av det svenska området för att införskaffa underrättelse om insurgenternas 

rörelse i de svenska områdena och genom sin närvaro motverka att insurgenterna skaffar sig 

inflytande över någon bosättning. Arbeten med att utveckla det demokratiska systemet och 

bl.a. motarbeta den utbreda korruptionen är också steg som författaren anser är en viktig 

del i att övertyga civilbefolkningen att det är upprorsbekämparen och inte insurgenten som 

klarar av att skapa stabilitet i området. Precis som under punkt två uppstår frågan om den 

svenska styrkan är stor nog att förhindra att insurgenterna skaffar sig inflytande i de svenska 

områdena? Analysen visar att svaret på den frågan är samma som under punkt två, nej. 

Ensam kan den svenska styrkan inte förhindra att insurgenterna återfår inflytande i de 

svenska områdena. Den svenska styrkan är dock som tidigare nämnts inte ensamma i 

området utan samverkar med både afghansk militär och polis för att försvåra att 

insurgenterna skall återfå inflytande i området. 

Punkt nummer fem handlar om att etablera nya ledare genom val. Detta är den punkt där 

författaren anser den svenska insatsen skiljer sig som mest från Galulas teori. Det svenska 

bidraget till Afghanistan har inte etablerat någon ny lokale ledare i sitt ansvarsområde. En ny 

Afghansk president valdes tillsammans med ett parlament efter att talibanregimen föll 2001. 

Det är den afghanska regeringen som utser guvernörer till de olika provinserna och i 

provinsen Balkh där den svenska huvudcampen ligger heter guvernören Atta Muhammad 

Nur och är en före detta befälhavare i The Northern Alliance. Sverige för en löpande dialog 

med representanterna för den afghanska regeringen i det svenska området med mål att 

utveckla demokrati och rättsväsendet samt bekämpa den utbredda korruption som råder i 

det afghanska samhället. 

Den sjätte punkten handlar om att de nya ledarna skall klara av att utföra de uppgifter som 

deras position ställer på dem och upprorsbekämparen skall visa aktivt stöd för de nya 
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ledarna samt stödja utvecklingen och utbildningen av de lokala säkerhetsstyrkorna. Under 

den här punkten, som under några av de innan sker det en löpande politisk dialog mellan de 

representanterna för Sverige och den afghanska regeringen i det svenska PRT området. 

Under denna dialog förs frågor som Sverige tycker är viktiga utvecklingsfrågor som den 

afghanska ledningen i området bör ta itu med. Frågor som är viktiga för Sverige är mänskliga 

rättigheter med speciellt fokus på kvinnors rättigheter, utvecklingen av ett demokratiskt 

styre och anti-korruptions åtgärder. Sverige jobbar med att stärka både de civila och militära 

säkerhetsstyrkorna i landet. Svensk militär jobbar som mentorer inom OMLT där de stödjer 

och utbildar den afghanska militären på både hög och låg nivå. Sverige stödjer också den EU-

ledda polisinsatsen i landet som ska utbilda polisen. Afghanistans poliskår utgörs till största 

del av män och att Sverige är med och stödjer utbildningen av också kvinnliga poliser ser 

författaren som ett lyckat steg i den politiska dialogen om att främja kvinnors rättigheter i 

det afghanska samhället.  

Den sjunde punkten handlar om att utbilda de nationella ledarna. Det som har identifierats i 

analysen är att Sverige jobbar med att föra en politisk dialog med den afghanska regeringen 

både på nationell och lokal nivå för att bl.a. utveckla och stärka det demokratiska styret i 

landet. Genom att utveckla de administrativa delarna i den demokratiska processen och 

bekämpa korruptionen borde på sikt stärka regeringen och leda till ett ökat ägandeskap. Att 

stärka den afghanska regeringen och bidra till ett ökat afghanskt ägandeskap med mindre 

korruption och fattigdom leder förhopningsvis till ett ökat förtroende för regeringen hos det 

afghanska folket vilket är enligt Galula är en förutsättning för att motverka de 

regeringsfientliga trupperna. 

Den åttonde och sista punkten berör återintegrering av ex-kombattanter i det afghanska 

samhället. Denna punkt liksom punkt ett och fem har den svenska insatsen inte så mycket 

att göra med. Det är den afghanska regeringen som ansvarar för projektet APDR där tidigare 

regeringsfientliga afghanska kombattanter kan anmäla sig och lägga ner sina vapen för att 

kunna återvända till sina gamla hembyar och återintegreras i det afghanska samhället. Som 

framgår i analysen har Sverige bara en stödjande roll i denna process inom sitt område och 

stödjer den afghanska regeringen med bl.a. registrering av de insurgenter som vill 

återintegreras i det nya afghanska samhället. 

 

5.2 Slutsatser 

Under denna rubrik kommer frågeställningen att besvaras. Hur väl återspeglar den svenska 

insatsen i Afghanistan de teorier inom COIN som berör civilbefolkningens betydelse för 

stabiliseringen av ett orosområde? 

Med återspeglar menar författaren hur väl den svenska insatsen passar in i Galulas teori. 
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I analysen så studerades den svenska insatsen i Afghanistan med hjälp av Galulas åtta 

punkter. Av analysen så framgår tydligt att den svenska insatsen och Galulas teori skiljer sig 

åt på vissa punkter. Dessa skillnader är som tydligast vid analysen av punkterna ett, fem och 

åtta. Sverige var inte med och drev ut talibanregimen ur Afghanistan 2001. Sverige har inte 

heller något att göra med att tillsätta lokala ledare i sitt ansvarsområde. Guvernörerna i de 

afghanska provinserna tillsätts av den afghanska regeringen och inte av den svenska styrkan. 

Som analysen av punkt nummer åtta visar är det heller inte Sverige som äger frågan om 

återintegrering av ex-kombattanter. Vad denna punkt visar på dock är ett ökat afghanskt 

ägandeskap. 

Som nämnts tidigare så visar analysen på att den svenska insatsen i Afghanistan i vissa fall 

stämmer överens med Galulas punkter och i vissa fall stämmer den inte överens.  

Även fast Galulas teori skiljer sig från den svenska insatsen på vissa punkter så stämmer den 

överens på andra. Detta är särskilt synligt på punkterna två och tre. Huvuddelen av den 

svenska styrkan är förlagd på camper som ligger vid städer, exempelvis camp Northern lights 

och camp Monitor. Den svenska styrkan för löpande diskussioner med lokalbefolkningen 

både på officiella möten med representanter för staten men också ute i byar under 

patrulleringar av det svenska området. 

Hur väl återspeglar den svenska insatsen i Afghanistan Galulas teori? Analysen visar att den 

skiljer sig på flera punktermen men den visar också att på vissa punkter stämmer den 

överens. Svaret på studiens fråga blir således inget entydligt: ja, den återspeglar eller nej den 

återspeglar inte utan svaret blir istället att den svenska insatsen i Afghanistan till viss del 

återspeglar Galulas teori om COIN.  

Om studien istället för att fokusera på den svenska insatsen hade studerat hela konflikten i 

Afghanistan, d.v.s. från OEF till etableringen av ISAF och dess arbete i Afghanistan fram till 

2012 så skulle insatsen som helhet kanske bättre återspegla Galulas teori. 

Insatsen är dock ett samarbete mellan många olika länder och den afghanska regeringen. 

Det som den svenska insatsen inte är speciellt engagerad i har andra länder tagit på sig som 

exempelvis punkt åtta som den afghanska regeringen nu ansvarar för.  

 

5.3 Kritisk diskussion och förslag på vidare forskning 

Under denna rubrik kommer Galulas teori att kritiskt diskuteras. Finns det faktorer idag som 

är viktiga att tänka på som inte var lika viktiga under 1960-talet när Galula utvecklade sin 

teori? Det kommer också att föras en kort diskussion om den svenska strategin. Är den 

strategin som Sverige använder lämplig om man jämför med de resurser som finns. 

Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning inom området att ges. 
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Galulas teori om upprorsbekämpning ses ofta som ett av de klassiska verken inom området 

och citeras ofta i litteratur som berör COIN. Anledningen till varför Galulas teori valdes för 

denna studie presenterades under rubriken tidigare forskning och ansågs vara intressant 

eftersom Galula lägger stor vikt på civilbefolkningen i sin teori. Att ISAF i sin egen strategi 

belyser vikten av att skydda civilbefolkningen gjorde att författare ansåg att Galulas teori 

skulle bli intressant att belysa mot den svenska insatsen. 

Galulas teori har dock några år på nacken vilket väcker frågan om det idag finns faktorer som 

kan spela in på upprorsbekämpning som inte existerade eller ansågs relevant när Galula 

formulerade sin teori? Författare har under studien identifierat två faktorer som Galula inte 

behandlar i sin teori. 

Den första faktoren som författaren har identifierat är genus. De svenska styrdokumenten 

för insatsen i Afghanistan lägger stor vikt på att förbättra kvinnornas situation i landet113. 

Afghanistan är ett patriarkalt samhälle där kvinnor kan ha svårt att bli hörda. Kvinnor som 

ändå sitter på höga positioner i det afghanska samhället har blivit hotade av insurgenter och 

det sägs finnas en dödslista som innehåller namn på kvinnor som innehar vissa av dessa 

poster114. Det är viktigt att personalen som ingår i insatsen är utbildade för de kulturella 

skillnaderna som de kan råka ut för. I sin teori skiljer inte Galula på män och kvinnor utan 

refererar till befolkningen som helhet. 

Den andra faktoren som författaren har identifierat är medias roll. Media har stor makt idag 

och kan vända en opinion både för och emot insatsen, i insatsområdet så väl som på 

upprorsbekämparens hemmaplan.  Det är inte heller bara nyhetsbyråer och tidningar som 

skildrar konflikter och skapar opinioner. Terrornätverk som Al-Qaeda har blivit bättre på att 

förmedla sina budskap över internet för att nå ut till så många som möjligt115. 

Var då Galulas teori om upprorsbekämpning ett bra val för denna uppsats? Som tidigare 

nämnt så har teorin några år på nacken och utelämnar områden som genus och medias 

betydelse. Teorin argumenterar för civilbefolkningens betydelse vilket belystes i kap 2 vilket 

var en av den största anledningen till varför Galulas teori valdes. Det kanske är möjligt att 

det går att anpassa teorin för ny viktiga faktorer? Medias roll skulle kunna falla in under 

punkt tre för att skaffa godare kontakter med lokalbefolkningen? 

 

I denna studie har den svenska insatsen i Afghanista belysts med hjälp av Galulas teori om 

upprorsbekämpning.  Är de svenska resurserna i Afghanistan tillräckligt stora för att lösa den 

uppgiften som Sverige har? Studien visar att de resurser som Sverige har till förfogande inte 

räcker för att ensamma upprätthålla säkerheten i det svenska området. Som framkommit i 
                                                           
113

 Swedish government, 2009, s.1  
114

 Eriksson, “Ni är vår enda lank till världen”, 7/5-2012 
115

 Kilcullen, 2012, s.138 
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analysen så har säkerhetssituationen i Afghanistan försämrats sedan Sverige tog över PRT 

Mazar-e Sharif 2006. Men eftersom insatsen i Afghanistan består av bidrag från många 

länder så är det inte nödvändigt att Sverige löser alla problem själv. Med hjälp av andra 

länder och de afghanska säkerhetsstyrkorna tillsammans med en strategi som alla är överens 

om så ska det nog på sikt gå att bygga upp Afghanistan till en säker och stabil stat.    

 

Förslag på vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att studera den Afghanska arméns 

utveckling från talibanregimens fall tills nu. Det skulle kunna studeras utifrån 

frågeställningen om den afghanska armén är redo att ta över ansvaret för säkerheten i hela 

Afghanistan. 
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