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Unity of Effort i komplexa fredsoperationer 

 

Sammanfattning: 

Modellen Harmony of Efforts bygger på erfarenheter från FN-operationer mellan 1960 och 1990 talen och 

erbjuder ett alternativt sätt att tänka runt civil-militärt samarbete. 

Syftet med den här studien är dels att undersöka på vilket sätt erfarenheter från counterinsurgency 

operationerna i Afghanistan ter sig i ljuset av modellen Harmony of Efforts modell, och därefter hur 

modellen med hjälp av nämnda erfarenheter skulle kunna vidareutvecklas. 

Fyra olika Provincial Reconstruction Teams (PRT) jämförs i en kvalitativ fallstudie där 

undersökningsmaterialet utgörs av andra vetenskapliga texter kompletterat med några intervjuer med 

personal från fältet. 

Resultatet pekar på stora skillnader i tillämpningen av PRT-konceptet, att en tydlig arbetsfördelning bidrar 

till framgångsrikt samarbete samt att småskaligt arbete på gräsrotsnivå är att föredra framför storskaliga 

projekt. Studien visar dessutom att modellen Harmony of Efforts i stora drag håller mycket väl för att 

analysera civil-militärt samarbete inom ramen för en counterinsurgency operation. 

Nyckelord: Civil-militärt samarbete, arbetsfördelning, säkerhet, politisk utveckling, ekonomisk utveckling 
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1. Inledning 

a. Ingress 

Afghanistan är ett mångfacetterat land, som för oss västerlänningar rymmer många märkliga 

motsättningar. Det annars så torra landskapet i norra Afghanistan drabbas var och varannan vår av 

översvämningar. Marken förvandlas då till en flytande massa som tränger in i lerhusen som 

människorna bor i, och gjuter fast deras jordbruksredskap och husgeråd till marken. Våren 2009, i 

samband med att den kontingent jag tjänstgjorde med övertog uppgifterna från våra företrädare, 

drabbade en relativt svår lerflod delar av provinsen Samanghan. Vår enhet hade långt ifrån de 

resurser som krävdes för att hjälpa de nödställda människorna, och även om vi hade haft sådana 

fanns de fler än en av såväl officerarna som de civila rådgivarna vilka ansåg att det inte var vår 

uppgift att undsätta offren för naturens nycker, vi skulle syssla med säkerhet och inget annat. Efter 

korta överläggningar beslutade dock översten att den styrka om ca 25 soldater som fanns grupperad 

i provinshuvudstaden Aybak skulle göra allt vad den kunde för att bistå guvernörens rop på hjälp. Det 

går att argumentera för att den insats som soldaterna gjorde inte hade någon inverkan på de fysiska 

effekterna av lerfloden. Men åsynen av provinsguvernören och den finske chefen och hans soldater 

med lera upp till halsen i sina försök att stoppa floden att översvämma provinshuvudstaden stärkte 

inte bara vår bild av oss själva, den blev också ett genombrott i relationerna med den lokala 

administrationen i provinsen. Samarbete handlar bl.a. om att hjälpa till, där det är efterfrågat och där 

det behövs. Det är främst genom handling som förtroende byggs upp. 

Det internationella samfundet har genomfört ett stort antal fredsoperationer sedan andra 

världskrigets slut, de flesta under FN:s ledning. De första FN-insatserna, UNTSO i Mellanöstern med 

start 1948 och UNMOGIP i Indien och Pakistan med start 1948, pågår än idag och militärobservatörer 

från FN övervakar fortfarande eldupphörsavtal på bägge platser (UN, 2012). Sedan kalla krigets slut 

har uppdragen förändrats till att omfatta kapacitetsbyggande, legitimitetsbyggande, avväpnings- och 

integreringsprogram, stabiliseringsoperationer i samband med demokratiska val, och ibland även 

direkt administration av områden. Antalet aktörer har också ökat, framförallt den stora mångfalden 

av NGO: er (Gregorian & Olson, 2007, s. 1). Operationsmiljön har blivit alltmer komplicerad och 

kraven på samarbete mellan den militära styrkan och andra aktörer har därmed ökat. Den 

traditionella metoden för samordning inom militära styrkor är att en chef för befälet över alla 

styrkor, s.k. Unity of Command. Angreppssättet möter dock på en rad problem om det appliceras i 
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samarbete med utomstående aktörer varför andra koncept för samarbete och samordning behövs. 

Sådana koncept som inte bygger på samordning genom befäl kallas ofta Unity of Effort. 

Insatserna i Afghanistan är ett exempel på den komplexa operationsmiljön. En militär styrka under 

ledning av NATO, med ett mandat från FN säkerhetsråd, opererar tillsammans med en stor mångfald 

av andra aktörer, ett antal olika FN organ, Världsbanken, Europeiska Unionen, statliga organisationer 

från ett antal länder samt ett mycket stort antal NGO: er. NATO-styrkans mandat överlappar med det 

mandat som styr UNAMA, FN:s politiska organ i Afghanistan, där bägge organisationer skall stödja 

Afghanistan med säkerhet och politisk och ekonomisk utveckling.  

b. Komplexa fredsoperationer i Afghanistan 

Insatserna i Afghanistan vilar på en resolution från FN:s säkerhetsråd (UNSCR Resolution 1386, 2001). 

Styrkan leddes på roterande basis av sex nationer fram till augusti 2003 då NATO tog över ledningen 

av ISAF (About ISAF History). Styrkans mandat utökades till att omfatta hela landet i oktober 2004 

(UNSCR 1510). 

NATO:s uppdrag till ISAF lyder: 

In support of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, ISAF conducts operations 
in Afghanistan to reduce the capability and will of the insurgency, support the growth in 
capacity and capability of the Afghan National Security Forces (ANSF), and facilitate 
improvements in governance and socio-economic development in order to provide a secure 
environment for sustainable stability that is observable to the population. (ISAF mission) 

UNAMA:s uppdrag är att lägga en grund för en varaktig fred och utveckling i landet (UNAMA). Även 

UNAMA:s mandat har efterhand utvidgats och omfattar även att stödja den afghanska regeringen att 

förbättra kritiska sektorer som säkerhet, politisk utveckling, ekonomisk utveckling och regionalt 

samarbete. Dessutom har en Special Representative for the Secretary-General for Afghanistan (SRSG) 

tillsatts (UNAMA). Förutom UNAMA är FN aktiva i Afghanistan med ett dussintal organisationer 

(afghanistan-analyst). Utöver det deltar ett antal internationella organisationer i ansträngningarna i 

Afghanistan däribland EU, Världsbanken, WHO och Röda Korset. Förutom internationella 

organisationer är ett mycket stort antal NGO: er aktiva; över ett hundratal opererar i landet 

(afghanistan-analyst). 

c. Problemdiskussion 

ISAF tillämpar en counterinsurgency strategi omfattande de tre operationslinjerna; säkerhet, politisk 

utveckling samt ekonomisk utveckling. Samordning och samarbete med övriga aktörer kan inte 

uppnås genom Unity of Command, och istället eftersträvas Unity of Effort. På taktisk nivå opererar 
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multifunktionella enheter inom ISAF:s befälskedja. Enheterna, Provincial Reconstruction Team (PRT), 

är konstruerade olika beroende av nationalitet, men gemensamt för dem alla är att de militära 

delarna kompletteras med nationella civila komponenter i form av kompetens, och i olika hög grad, 

ekonomiska medel för utvecklingsprojekt. 

Professor Berndt Brehmers koncept Harmony of Efforts är ett alternativ till vanligt förekommande 

sätt att tänka runt civil-militärt samarbete (Brehmer, 2011). Modellen utgår från att varken 

koncepten Unity of Command eller Unity of Effort är realistiska målbilder i komplexa 

fredsoperationer. Modellen Harmony of Efforts förespråkar en realistisk syn på förutsättningarna att 

samordna alla olika aktörer i ett operationsområde. Modellen bygger på frivilligt samarbete och inte 

på ett hierarkiskt system.  Brehmer har utvecklat sin modell efter studier av FN-operationer mellan 

1960 och 1990 talen. Modellen är även neutral i förhållande till konfliktens natur, d v s sättet att 

tänka passar lika bra i en humanitär nödsituation som i en intern väpnad konflikt. 

d. Syfte 

Jag vill därför undersöka på vilket sätt erfarenheter från insatserna i Afghanistan ter sig i ljuset av 

Brehmers Harmony of Efforts modell, och därefter hur modellen med hjälp av nämnda erfarenheter 

skulle kunna vidareutvecklas.  

e. Frågeställning och delfrågor 

Med ledning av ovanstående problemdiskussion och syfte avser jag i det följande ta mig an tre 

inbördes relaterade frågeställningar, nämligen: 

- På vilket sätt kan modellen Harmony of Efforts användas för att på ett övergripande plan 

utvärdera civil-militärt samarbete i Afghanistan? 

- Framför allt, kan modellen Harmony of Efforts förklara vad som leder till framgång respektive 

misslyckanden med civil-militärt samarbete i samband med counterinsurgency operationer i 

Afghanistan, såsom de utformats via det så kallade PRT-konceptet? 

- Avslutningsvis, hur kan nämnda modell vidareutvecklas till följd av erfarenheterna från 

insatserna i Afghanistan?  

f. Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att endast omfatta PRT-konceptet, d v s andra delar av 

counterinsurgency strategins tillämpningar behandlas inte. Genom att fokusera på en del av helheten 

blir undersökningen hanterbar. 



HSU 11 2012-06-12 Sid 8 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

g. Definitioner av centrala begrepp 
Unity of Effort är en term som används av både Brehmer och Kilcullen, varav den förre ger begreppet 

en negativ innebörd och den senare en positiv betydelse. Av teorikapitlet framgår deras olika sätt att 

använda sig av begreppet. Begreppet används flitigt även av andra--t.ex. är det centralt i den 

amerikanska counterinsurgency doktrinen  (Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operations, 

2009) - men det finns ingen vedertagen definition. Jag tar inte här ställning till vilken innebörd som 

skall ges begreppet, utan det senare får framgå i sitt sammanhang genom den fortsatta läsningen. 

h. Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer en genomgång av undersökningens koppling till teorin. Här belyses 

först civil-miltärt samarbete genom en hypotes vilken betonar vikten av en tydlig arbetsfördelning. 

Därefter beskrivs den teoretiska grunden till counterinsurgency strategin, följt av en på praktisk 

erfarenhet byggd idealbild av PRT. Teorikapitlet avslutas med en genomgång av Brehmers modell 

Harmony of Efforts. 

Efter teori genomgången följer ett kapitel som beskriver metoden, där studiens utformning och 

operationalisering presenteras, samt val av fall och undersökningsmaterial redovisas, motiveras och 

diskuteras.  

Därefter följer en redovisning av studiens empiri. I tur och ordning presenteras de fyra olika fallens 

data, och i direkt anslutning till respektive fall genomförs en första analys. Resultatet av analysen för 

respektive fall förs därefter vidare till ett kapitel som redovisar studiens slutsatser. 

Först redovisas slutsatser för civil-militär samverkan i counterinsurgency operationer, därefter 

belyses slutsatser kopplade till modellen som sådan. Kapitlet och undersökningen avslutas med ett 

par rekommendationer för den framtida utvecklingen av civil-miltärt samarbete. 

2. Teori 

a. Inledning 
I det följande kapitlet presenteras tre olika teorier som ligger till grund för studiens 

operationalisering. Först har jag valt att presentera ett sammandrag av en studie av Joëlle för att ge 

en teoretisk ram civil-militärt samarbete på taktisk nivå. Därefter har jag valt att återge en teoretisk 

modell för counterinsurgency operationer av Kilcullen därför att den mycket väl förtydligar synen på 

civil-militär samverkan i de teorier som ligger till grund för den counterinsurgency strategi ISAF söker 



HSU 11 2012-06-12 Sid 9 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

tillämpa. Den tredje teorin är modellen Harmony of Efforts som är studiens teoretiska utgångspunkt. 

Kapitlet avslutas med en idealbeskrivning av PRT konceptet och en syntes av de tre teorierna. 

b. Civil-militär samverkan 
I studien Civil-military cooperation in complex emergencies: Finding ways to make it work belyses 

effekterna av ett allt tätare samarbete mellan militära styrkor och civila hjälporganisationer. Studien 

betonar betydelsen av tydliga gränsdragningar mellan civila och militära sfärer, där aktörerna 

kompletterar varandra med unika förmågor samt vikten av förståelse för varandras mandat, 

kapaciteter och begränsningar och pekar på gemensam träning och utbildning som den mest 

effektiva vägen mot bättre samordning  (Joëlle, 2007). Joëlle definierar complex emergency som 

humanitära kriser i sönderfallande stater till följd av väpnad konflikt och undersöker endast det civil-

militära samarbetet mellan externa aktörer, samarbetet med värdlandets olika delar studeras inte 

(Joëlle, 2007, s. 33). 

I en konfliktsituation blir samarbete med militära styrkor en känslig fråga för många civila 

organisationer. Många av dem följer fortfarande de fyra fundamentala principerna, humanitet, 

neutralitet, opartiskhet och oberoende. Hjälparbetare i konfliktområden undviker att förknippas 

allför nära med militära styrkor för att inte äventyra principerna . Komplexa fredsinsatser medför att 

det blir svårare, men inte omöjligt för hjälparbetare och soldater att komplettera varandra. Civila 

organisationer har till följd av senare års stora och påtagliga humanitära kriser blivit mer beroende av 

militärens logistik, framförallt flygkapacitet, men även behovet av skydd och säkerhet har ökat efter 

kidnappningar och våld mot hjälparbetare (Joëlle, 2007, s. 24). Det finns för- och nackdelar med 

militärt skydd. Det kan ge hjälparbetare tillgång till områden de annars inte skulle nå, men det kan 

även medföra att de civila organisationerna blir måltavlor, varför vissa civila organisationer håller fast 

vid principen att begränsa sitt samarbete med militären, medan andra har blivit mer villiga att ta 

emot skydd och samarbeta. Militären kan också erbjuda de civila organisationerna värdefull 

information om var stridigheter pågår, om var minor påträffats och andra säkerhetsrelaterade frågor 

(Joëlle, 2007, s. 25). 

Även militären kan dra nytta av de civila organisationerna. De bidrar till att militärens slutmål uppnås 

genom att hjälpa till att återställa samhället och uppmuntra till social och ekonomisk utveckling . 

Både militären och de civila organisationerna kan dra fördel av en fungerande koordinering av 

arbetet. Samtidigt har senare års insatser visat en ökad mängd soldater som utför rent hjälparbete. 

En sådan utveckling bidrar till att sudda ut gränserna mellan de politiska, militära och humanitära 

sfärerna och försvårar därmed enligt undersökningen samarbetet (Joëlle, 2007, s. 26). 
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Undersökningen visar på fyra olika scenarior som kan leda till otydlig arbetsfördelning mellan den 

militära styrkan och de civila organisationerna. För det första finns en önskan att hjälpa till. Soldater 

som genomför insatser i områden som drabbats av humanitära kriser vill på ett påtagligt sätt kunna 

hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för de lidande. Militären saknar dock oftast den expertis och 

kunskap som krävs för att kunna hjälpa till på ett hållbart sätt. Fenomenet kallas för feel good 

effekten. För det andra finns det stora olikheter i organisationskultur som kan leda till misstro och 

missförstånd. Dels har militären och de civila organisationerna fundamentalt olika utgångspunkter 

för sina insatser. Militära styrkor har en hierarkisk organisation medan de många av de civila 

organisationerna betonar oberoende och självständigt agerande. Dessa kulturella skillnader märks 

mest på den strategiska nivån, samtidigt som man på den taktiska nivån ofta hittar praktiska 

lösningar som överbryggar skillnaderna. Militären söker ofta uppnå kortsiktiga målsättningar och kan 

misstro de civila organisationernas försök att skapa långsiktiga, hållbara och lokalt förankrade 

lösningar och se sig bättre lämpad att bistå med handlingskraft (Joëlle, 2007, s. 27). För det tredje 

kan det finnas inrikespolitiska skäl för regeringar som lättare kan skapa stöd för ”mjuka” insatser hos 

hemmaopinionen. Det ser bättre ut i media med soldater som hjälper nödställda än att de deltar i 

strider.  För det fjärde kan brist på resurser hos de civila organisationerna eller behov av skydd och 

säkerhet medföra en upplösning av gränserna mellan civilt och militärt. Hjälporganisationer vänder 

sig till militären för stöd med logistikresurser eller för att få skydd då säkerhetsläget är alltför dåligt. I 

slutändan kan en alltför nära relation med militären dock leda till att väpnade grupper hindrar 

hjälporganisationerna att nå de nödställda.  (Joëlle, 2007, s. 28).  

Behoven av koordinering är en realitet, och Joëlle förespråkar en tydlig arbetsfördelning som bot på 

problematiken som beskrivits. Kulturgapet kommer inte att kunna överbryggas helt, och det är heller 

inte önskvärt. En mångfald av aktörer och kritiska synsätt är en förutsättning för att innovativa och 

fungerande lösningar skall kunna växa fram. Däremot är förståelse för varandra avgörande. 

Förståelse för varandras mandat, kapaciteter och begränsningar kan uppnås genom gemensam 

träning och utbildning. Genom träning och utbildning kan en förståelse och ömsesidig respekt fostras 

som kan utgöra grund för en tydlig arbetsfördelning och en tydlig kommunikation. Förutom 

gemensam träning och utbildning behövs informationskanaler på både strategisk och taktisk nivå 

samt enkla men heltäckande riktlinjer för samarbete (Joëlle, 2007, s. 29).  

c. Counterinsurgency strategin 
Grunderna i den strategi som tillämpas i Afghanistan återfinns i den amerikanska doktrinen för 

counterinsurgency operationer (Field Manual 3-24, 2006), som i sin tur har sina rötter i bl.a. Galulas 

tankar från den postkoloniala eran (Galula, 1964). De har förelegat en omfattande debatt om 



HSU 11 2012-06-12 Sid 11 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

avvägningar i doktrinen, bl.a. mellan tvingande våld och att vinna sympatier, där doktrinen betonat 

det senare, och om balansen mellan offensiva operationer mot fienden och defensiva till skydd av 

befolkningen, där doktrinen betonat de senare, och mellan stora manöverförband och små SF 

enheter, där doktrinen betonat de förra, och om betydelsen av civila organisationers möjlighet att 

bidra med utveckling, vilket doktrinen betonar. Doktrinen har remitterats bland en stor mängd 

potentiella kritiker och resultatet är enligt Stephen Biddle ett anmärkningsvärt genomtänkt svar på 

ett växande militärt problem (Biddle, 2008, ss. 347-348). 

Kilcullens modell Three pillars of counterinsurgency representerar väl de civil-militära dimensionerna 

i den amerikanska doktrinen och den counterinsurgency strategi ISAF tillämpar. Kilcullen börjar med 

att peka på att dagens operationsmiljö har blivit än mer komplex än den var i de postkoloniala 

counterinsurgency kampanjerna på 1960-talet. Fler statliga myndigheter och internationella 

organisationer är inblandade, så också värdlandets administration, multinationella koalitioner och ett 

stort antal NGO: er, alla med egna målsättningar och agendor (Kilcullen D. , 2006, ss. 1-2). 

För den militära styrkan föranleder den operativa miljön ett behov av att samarbeta med en rad 

aktörer som inte kan kontrolleras genom befäl. Ingen handbok eller doktrin kan heller vara så specifik 

att den kan ge tillräcklig vägledning, utan vad som istället krävs är tankemodeller som kan hjälpa de 

berörda att skapa en grund för plattformar för samarbete och improvisation (Kilcullen D. , 2006, s. 2). 

I en counterinsurgency kampanj pågår en kamp om politisk kontroll över befolkningen där den 

väpnade upprorsrörelsen hämtar sin kraft från och har sina rötter i komplexa sociala strukturer i 

samhället. Kampen förs i ett socialt och ett fysiskt rum, men även på informationsarenan. Konfliktens 

miljö beskrivs av Kilcullen som ett ekosystem där olika aktörer söker maximera sina fördelar och 

förmåga att överleva i ett kaotiskt tillstånd. Miljön drar även till sig destruktiva, beväpnade krafter 

utifrån (Kilcullen D. , 2006, s. 2). 

Den militära styrkan är en del av detta dynamiska och levande ekosystem, ett system som svarar på 

våra aktioner och strävar efter balans mellan olika konkurrerande krafter. Den militära styrkan liknar 

gerillan såtillvida att bägge söker maximera sina fördelar, men den militära styrkan skiljer sig 

såtillvida från flera andra aktörer genom att den söker minska systemets destruktiva krafter och få 

det till att återgå till något slags normaltillstånd. Målsättningen är således att återfå kontroll över det 

skenande systemet, något som bara kan uppnås genom samarbete mot gemensamma målsättningar. 

I en counterinsurgency kampanj är det inte tillräckligt att döda fienden, han måste även besegras i 

det sociala och politiska rummet (Kilcullen D. , 2006, s. 3). 
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Eftersom inte en chef kan leda alla olika aktörer är det normala militära angreppssättet, att söka nå 

enighet genom en ensad befälskedja, Unity of Command, inte möjligt att tillämpa i samarbetet med 

utomstående aktörer. Istället skall Unity of Effort uppnås genom kunskap, förståelse och respekt för 

varandras målsättningar, svagheter och styrkor. Delad förståelse för konflikten, gemensamma 

plattformar för informationsutbyte skapar förutsättningar för en bättre koordinerad effekt där 

dubbelarbete och motverkan kan undvikas (Kilcullen D. , 2006, s. 4) 

Modellen Three pillars of counterinsurgency liknar ett hus med en botten av delad information, tre 

pelare, en för säkerhet, en för politik och en för ekonomisk utveckling, taket består av kontroll över 

konfliktens ekosystem. Basen av delad information är grunden för alla andra aktiviteter. 

Uppfattningar om verkligheten är avgörande i counterinsurgency kampanjer och därför är 

informationsarenan lika betydelsefull som det fysiska rummet. Åtgärder inomsäkerhet, politik eller 

ekonomi är viktiga men måste ingå i ett vidare ramverk av information, där ett gemensamt budskap 

förmedlas. Grunden av information omfattar även underrättelse och informationsinhämtning samt 

delgivning samt en gemensam förståelse av konflikten och varandra (Kilcullen D. , 2006, ss. 4-5). 

De tre pelarnas betydelse är jämbördig, de måste alla tre utvecklas i takt med varandra. Således är 

inte säkerhet en bas för ekonomisk eller politisk utveckling. Säkerhet är inte heller beroende av 

ekonomisk eller politisk utveckling; istället måste de tre pelarna utvecklas i takt med varandra och 

vara väl rotade i fundamentet, informationskampanjen. Säkerhetspelaren omfattar militär säkerhet, 

att skydda befolkningen från gerillans hot och attacker, och polisiär säkerhet, lokala poliser som 

patrullerar gatan, kriminalunderrättelsetjänst och special poliser. Säkerhet omfattar även mänsklig 

säkerhet, mänskliga rättigheter, civila institutioner, individens rättigheter och allmän säkerhet som 

brandskydd. Främst är det den militära styrkan som agerar inom säkerhetsområdet men uppenbart 

har civila bidrag inom området en avgörande betydelse (Kilcullen D. , 2006, s. 5). 

Den politiska pelaren fokuserar på att samla politiskt stöd för regeringssidan, öka dess inflytande och 

stärka dess institutioner och samtidigt isolera motståndaren. Rättssäkerhet, lag och ordning skall 

återupprättas och forna stridande skall avväpnas och återanpassas till samhället. Diplomati och civila 

organisationer verkar främst inom detta område, men de verkar även inom de två andra pelarna 

(Kilcullen D. , 2006, s. 5). Den tredje pelaren, ekonomisk utveckling, omfattar både kortsiktiga 

lösningar på humanitära nödsituationer och långsiktiga program inom flera områden som jordbruk, 

industri och handel. Stöd till värdlandet med återuppbyggnad av vital infrastruktur är avgörande för 

ekonomisk utveckling. Ansträngningarna bör vara skräddarsydda för att passa lokal förhållanden och 

behov (Kilcullen D. , 2006, s. 6). 
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Tre pelare väl förankrade i en solid grund av delad information stödjer alltså det övergripande målet, 

kontroll över konfliktens ekosystem. Kilcullen avslutar med att peka på metoder för att nå ett bättre 

samarbete. Integrerade multifunktionella plattformar som PRT kan utgöra grund för fortsatt 

utveckling av samarbetet. Militära styrkor kan rekrytera civil kompetens utanför den egna 

organisationen. Gemensam träning och utbildning kan bidra till ömsesidig förståelse och respekt för 

varandra samt till en bättre helhetsförståelse. Gemensamma informationssystem och databaser kan 

underlätta informations och kunskapsspridning. Slutligen pekar Kilcullen på att basala och enkla 

riktlinjerför samarbetet mellan civila organisationer och militära styrkor behövs för ett ge vägledning 

åt verksamheten (Kilcullen D. , 2006, ss. 6-7). 

Tänkare som Steve Metz, menar att amerikansk inblandning i counterinsurgency kampanjer endast 

skall vara en yttersta utväg, och i sådana fall måste insatsen vila på ett brett regionalt och 

internationellt samförstånd och vara sanktionerat av FN. Metz pekar på att en traditionell strategi att 

stötta den sittande regimen inte kan leda till framgång om regimen saknar förmåga och vilja att 

fröändra situationen (Metz, 2007, ss. v-vii).  Även Biddle framför liknande kritik mot legitimiteten av 

att stödja en sittande korrupt regim (Biddle, 2008, s. 348). 

d. Konceptet Provincial Reconstruction Team 
PRT-konceptet är inte i egentlig mening en teori, utan snarare än operationalisering av 

counterinsurgency teorin. Jag väljer ändå att presentera konceptet, som det beskrivs i The PRT 

Handbook, redan i detta kapitel för att dels ge läsaren en tidig bild av detsamma och dels för att 

handboken representerar en idealbild av konceptet. Enligt handboken, en av ISAF framtagen 

produkt, är syftet med PRT att integrera diplomati, ekonomisk utveckling och säkerhet i en enhet 

som kan operera även i en fientlig miljö. På så sätt kan även de mest utsatta områden påverkas inom 

alla tre pelare, politisk och ekonomisk utveckling samt säkerhet (2009, ss. 7-8) .  

Eftersom den afghanska regeringens inflytande utanför Kabul är begränsat är PRT:s uppgift att hjälpa 

regeringens lokala administration att öka sina kapaciteter. Konceptet är inte avsett att ersätta de 

afghanska strukturerna och myndigheterna. PRT etablerar en så pass säker miljö att andra aktörer, 

afghanska regeringen, internationella organisationer, NGO och framför allt det lokala samhället kan 

påbörja återuppbyggnadsarbetet. PRT skall inordna sina aktiviteter och sträva att samordna andra 

aktörer inom ramen för afghanska utvecklingsplaner, bl.a. ANDS, och säkerställa att arbetet 

överrensstämmer med afghanska målsättningar (2009, s. 4). 

Handboken erbjuder ett antal riktlinjer för verksamheten, där afghanskt ägarskap är de mest 

tongivande påbudet. PRT skall främst arbeta med säkerhet och stabilitet genom att motverka 
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orsakerna till instabilitet och samtidigt stärka den afghanska administrationens förmåga att hantera 

problemen. PRT skall även stärka banden mellan administrationen och befolkningen, genom 

samarbete med afghanska säkerhetsstyrkor och direkt stöd till företrädare för regeringen att komma 

ut i distrikt och byar. Vägledning och rådgivning skall ske bakifrån, afghanerna skall axla ledarskapet. 

Arbetet skall fokusera mer på att uppnå effekter istället för konkreta slutprodukter, s.k. QIP, quick 

impact projects, är lätta att genomföra men lämnar ingen varaktig effekt (2009, ss. 4-5). 

e. Modellen Harmony of Efforts 

I den komplexa fredsoperationen är de traditionella ledningskoncepten Unity of Command och Unity 

of Effort otillräckliga, den förra för att det inte finns en enskild individ som för befälet, den senare för 

att det ofta saknas tid att utveckla den breda plan som krävs, och finns tid är det fortfarande svårt då 

alla organisationer har olika planeringsmetoder och planeringskulturer (Brehmer, 2011, s. 2). 

Brehmer föreslår, baserat på studier av fredsfrämjande operationer, ett nytt ledningskoncept som 

han kallar Harmony of Efforts (Brehmer, 2011, s. 2). Vid genomförande av komplexa fredsoperationer 

där en stor mängd organisationer deltar finns det inte en chef som för befälet över hela styrkan och 

kan genomdriva Unity of Command eller Unity of Effort. Under sådana omständigheter är Harmony 

of Efforts det bästa vi kan uppnå. Avsikten är att modellen skall hjälpa oss att tänka konceptuellt, så 

att vi inte utgår från felaktiga utgångspunkter när vi tänker på ledning i komplexa multinationella 

fredsoperationer (Brehmer, 2011, s. 2). Brehmer menar att strävan efter Unity of Command och 

Unity of Effort i dessa operationer vilar på felaktiga antaganden och skapar problem (Brehmer, 2011, 

s. 3). 

Brehmer beskriver konceptet Unity of Command som en hierarkisk organisation där en underordnad 

endast rapporterar till en chef och där det på toppen endast finns en individ som för befälet. 

Osäkerheter om vem skall leda och risker för motstridiga order minimeras och gör det möjligt att 

uppnå en maximalt koordinerad effekt av hela organisationen (Brehmer, 2011, s. 3). Brehmer menar 

att Unity of Command är ett lämpligt koncept när en sådan effekt är önskvärd, t.ex. vid reguljära 

militära operationer, men att det i en komplex fredsoperation inte bara finns en aktör utan många 

och därför en rad olika tyngdpunkter varför konceptet inte är möjligt att tillämpa (Brehmer, 2011, s. 

3). Det gemensamma målet för organisationerna är oftast på för hög nivå för att vara hjälp för 

praktisk ledning och effektiv ledning blir istället att låta respektive aktör sträva efter sina mål. 

Problemet är att ingen aktör kan uppnå sina mål av egen kraft utan behöver hjälp av någon eller 

några av de andra organisationerna. Samarbete är följaktligen nödvändigt men Unity of Command är 

inte lösningen, för det finns inte någon som kan utöva detta befäl, och försöker någon göra det 



HSU 11 2012-06-12 Sid 15 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

uppstår problem. Han pekar vidare på att organisationernas olika ledningssystem ofta inte är 

kompatibla och därmed försvårar en enad ledning (Brehmer, 2011, s. 3).   

Som lösning på problemet med att få till stånd samarbete utan Unity of Command förespråkas Unity 

of Effort som Brehmer definierar som samordning av ansträngningar från flera organisationer som 

arbetar mot liknande mål. Genom att förhindra att aktörerna motarbetar eller duplicerar varandra i 

ansträngningarna ökas effekten (Brehmer, 2011, s. 4). Unity of Effort kan uppnås genom delade och 

gemensamma målsättningar eller som ofta i militära operationer genom kampanjplaner och 

koordineringsorgan (Brehmer, 2011, s. 4). Men som redan konstaterats karaktäriseras inte komplexa 

fredsoperationer av delade målsättningar på konkret nivå. Målsättningarna är oftast på för hög nivå, 

som t.ex. demokrati, vilket inte hjälper för som vägledning för praktisk ledning. Aktörernas 

målsättningar kan alla bidra till demokrati men ingen enskild aktör kan kontrollera denna typ av 

process (Brehmer, 2011, s. 4). Brehmer menar att samarbetet av princip kan åstadkommas genom 

planering men att tid ofta saknas för gemensam planring och omplanering och att planeringsmetoder 

och planeringskulturer skiljer sig åt mellan organisationerna. En förutsättning för gemensam 

planering blir då att tvinga organisationer att ändra metoder och kultur, något som leder till mycket 

”om bara-tänkande”, d.v.s. till orealistiska och kontrafaktiska resonemang  av typen ”om bara alla 

andra planerat som vi gör så hade det inte funnits några svårigheter” (Brehmer, 2011, s. 5). Strävan 

efter Unity of Effort är därför ofta kontraproduktiv och leder till misslyckande trots allas goda 

intentioner därför att det inte finns tid för, och inte heller verktyg för gemensam planering. 

Problemen förstärks av organisationernas olika målsättningar, varje aktör strävar mot sina egna mål. 

Brehmer lanserar därför konceptet Harmony of Efforts som baseras på vad som kan uppnås i 

praktiken och inte på en idealbild (Brehmer, 2011, s. 5). 

Harmony of Efforts tar som utgångspunkt att en ansträngning att lösa ett komplext problem omfattar 

ett stort antal organisationer som arbetar med det de vanligen gör. I det avseendet har problemets 

karaktär ingen betydelse, en medicinsk organisation arbetar med hälsa och sjukvård oavsett om 

anledningen är en naturkatastrof eller inbördeskrig (Brehmer, 2011, s. 5). Målet med ledningen blir 

att skapa förutsättningar så att varje organisation kan göra det de är bäst på, d.v.s. det de vanligen 

gör och enligt de arbetsmetoder, inklusive ledning, som är ändamålsenliga (Brehmer, 2011, s. 5). En 

andra utgångspunkt är att organisationerna är beroende av varandra för att uppnå sina 

målsättningar. Ingen aktör äger själv alla resurser som behövs för att nå målet och möta uppkomna 

situationer. Eftersom det inte finns en enhetlig ledning, en chef för alla aktörer, blir det svårt att 

samordna det ömsesidiga stöd som behövs (Brehmer, 2011, s. 5). Brehmer menar att fokus och 

konvergens, lanserade av Alberts (Alberts, 2007) är bättre termer än ledning och kontroll, men att 
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det ändå inte fångar skeendet fullt ut. I en komplex fredsoperation finns inte bara en fokalpunkt utan 

lika många olika fokus som det finns organisationer, och deras aktiviteter sammanfaller inte i ett 

gemensamt mål. Brehmer betonar att han använder pluralformen, Efforts (ansträngningar) för att 

peka på att det handlar om ett flertal organisationer med olika målsättningar (Brehmer, 2011, s. 6). 

Harmony of Efforts modellen består av tre komponenter. Först definieras den anda som skall prägla 

samarbetet, därefter definierar modellen vilka metoder som skall utnyttjas och slutligen vad 

samverkan skall handla om, substansen. (Brehmer, 2011, s. 6). 

Brehmer utvecklar de tre komponenterna och pekar på det faktum att många organisationer inte 

låter sig koordineras av en militär chef, och även om alla var villiga så finns det ingen enskild som kan 

koordinera dem alla. Därför är det samarbete snarare än ledning genom befäl som behövs, och som 

definierar andan i vilken anda aktörerna skall närma sig problematiken med samordning. Det finns 

helt enkelt inga alternativ. Organisationerna kan inte tvingas till samarbete, de kan bara komma 

överrens snarare än att invänta order från en chef eller tvånget av en plan, ledningskonceptet 

behöver främja sådana överenskommelser (Brehmer, 2011, s. 6). Vilket leder till den andra delen i 

modellen, metoden. 

Om samarbete är målsättningen måste parterna samtala med varandra och både vara beredda att ge 

och ta så att allas målsättningar möts så långt är möjligt. Metoden skall därför vara förhandling 

(Brehmer, 2011, s. 6). Det är dock viktigt att komma ihåg att allt inte är öppet för förhandling, att alla 

organisationer har sina egna sätt att planera och genomföra sin verksamhet. Fokus skall därför inte 

ligga på hur saker och ting skall genomföras utan vad varje organisation behöver göra för att uppnå 

Harmony of Efforts (Brehmer, 2011, s. 6). Förhandlingarna skall vara en del av den process där 

förståelse för situationen skapas, de skall inte ingå i planeringsprocessen som sådan. Utgör 

förhandlingen en del av planeringsprocessen uppstår sannolikt problem p.g.a. skilda 

planeringsrutiner, sin egen terminologi och tillvägagångssätt (Brehmer, 2011, s. 6). När en 

överenskommelse om vad som skall åstadkommas har nåtts är det upp till var och en av aktörerna 

att planera och genomföra sin del av ansvaret.  Alla organisationer måste under förhandlingen 

specificera vad de behöver för stöd från andra aktörer för att kunna genomföra sin verksamhet 

(Brehmer, 2011, s. 7), vilket leder till det tredje och sista steget i modellen, substansen. 

De många aktörerna i en multifunktionell ansträngning har sin egen expertis, sina egna resurser och 

sina egna planeringsmetoder för att kunna utföra sin huvudsakliga uppgift. Situationen i 

operationsområdet kan dock innebära att aktörerna inte kan verka. Ett uppenbart hinder är brist på 

säkerhet, som skall tillhandahållas av militär och polis. Utan en säker miljö kan inte andra insatser 
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genomföras, och känner sig inte lokalbefolkningen skyddad från repressalier från gerillan vill de inte 

ta emot hjälp från hjälporganisationer (Brehmer, 2011, s. 7). En säker miljö är därför både ett 

huvudmål i sig för säkerhetsstyrkorna, men även en förutsättning för de civila aktörerna och NGO att 

lösa sina uppgifter. Uppenbarligen finns utrymme för såväl positiva som negativa synergieffekter för 

alla inblandade. Samarbetet skall ha som mål inte att skapa en plan som koordinerar alla aktörers 

aktiviteter, utan att undvika att organisationerna motverkar eller duplicerar varandras 

ansträngningar (Brehmer, 2011, s. 7). Dessutom måste det ske ett informationsutbyte som 

säkerställer att alla aktörer har väsentlig information för sin verksamhet, något som kan vara en 

utmaning i sig då alla aktörer inte är bekväma att dela information med militära styrkor. Substansen 

av samarbetet bör alltså vara att arbeta fram överenskommelser som avhandlar gränsytorna mellan 

organisationerna, så att aktörerna kan fortsätta sina ansträngningar utan hinder från övriga samtidigt 

som de underlättar samarbete och stödjer och hjälper varandra utifrån lokala förutsättningar 

(Brehmer, 2011, s. 7). Detta skall inte enbart ses som något negativt, eftersom samarbete 

fortfarande kan genomföras utan behov av överordnad plan. Vad som är nödvändigt är gemensam 

förståelse för situationen och problemet och vad varje aktör behöver göra åt problemet, vilka 

gränsytor de har med andra organisationer och hur de kan stötta varandra och undvika att hindra 

varandra. Efter att gemensam förståelse uppnåtts lämnas åt varje organisation att planera och 

genomföra sin verksamhet, vilken kan inkludera stöd till andra aktörer (Brehmer, 2011, s. 7). 

Brehmer konstaterar att konceptet kan synas var något pessimistiskt, då modellen antyder att de 

storslagna målen för vissa operationer som följer en comprehensive approach inte kan uppnås, 

åtminstone inte genom C2 (Brehmer, 2011, s. 8). Det är också en poäng Brehmer vill framhålla; vi har 

otillräcklig förståelse för sociala system, vi kan helt enkelt inte bygga samhällen genom en 

comprehensive approach, eller någon annan metod. Sådana projekt liknar storskalig social 

ingenjörskonst och Brehmer pekar på att ingenting har förändrats sedan Popper (Popper, 1954) 

kritiserade dem som epistemologiskt osunda och att de ska företas bit för bit, snarare än genom en 

storslagen plan (grand plan) (Brehmer, 2011, s. 8). Det betyder dock inte att multifunktionella projekt 

inte kan ha många goda effekter eller att de inte borde företas, eller för den skull att problematiken i 

slutändan ändå inte måste hanteras. Vad som kan uppnås kan mycket väl vara värt ansträngningen, 

och sannolikheten att lyckas ökar om bättre lämpade ledningskoncept än de som används idag 

tillämpas (Brehmer, 2011, s. 8). 

Harmony of Efforts bygger på studier av vad som verkligen sker i form av civil-militärt samarbete i 

fredsoperationer och Brehmer menar att läsare som känner igen sig mycket väl kan konstatera att de 

är ju så vi redan gör. Modellens syfte är att ge struktur åt några av erfarenheterna från genomförda 
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fredsoperationer och lägga en grund för ett sätt att tänka runt ledning i komplexa ansträngningar 

(som Brehmer uttrycker det), som inte leder till problem och svårigheter (Brehmer, 2011, s. 8). Av 

särskilt intresse är att utveckla de metoder för planering som behövs. Ansträngningar som de som 

beskrivs kan inte styras av en allomfattande plan av skäl som påvisats. Planer måste utvecklas 

efterhand som behov uppstår, och ändrade då omständigheterna förändras. Det behövs således 

flexibla planer med kort tidshorisont (Brehmer, 2011, s. 9) 

f. Syntes av teorin 

Vid en jämförelse av Brehmers modell Harmony of Efforts med Kilcullens Three pillars of 

counterinsurgency och Joëlles hypoteser framträder tre tydliga likheter. För det första utgår de ifrån 

att samordning endast kan komma till stånd på aktörernas villkor, d v s att ingen kan leda den andre. 

För det andra framhåller de samtliga vikten av delad information mellan aktörerna som en 

förutsättning för förståelse av såväl de andra aktörerna som för konflikten och möjliga lösningar på 

den. För det tredje betonar alla tre vikten av att de civila organisationer och de militära styrkorna 

kompletterar, snarare än dubblerar varandras ansträngningar. Skillnaden ligger i Kilcullens syn att 

kaoset på något sätt skall kunna kontrolleras och Brehmers gräsrotstänkande. Ett problem med 

counterinsurgency teorin är att den vilar på erfarenheter från Galulas tankar. Under den 

postkoloniala eran var inte mångfalden aktörer lika stor som idag, istället kunde en militär chef 

fungera som guvernör och styra alla tre områden, politik, säkerhet och ekonomi genom Unity of 

Command. Sannolikt kan Brehmers modell hjälpa de flesta att sätta counterinsurgency strategin i en 

relevant kontext. 

3. Metod 

a. Val av metod 

Studien är en kvalitativ fallstudie där fyra olika PRT studeras. Två av dem framstår som relativt 

framgångsrika och två av dem har brottats med problem, men även de har nått vissa framgångar. Det 

är naturligt att välja flera fall då stora variationer på konceptet förekommer. Operationsmiljön skiljer 

sig mellan olika områden och olika skeden av konflikten. Dessutom medför nationell politik, tradition 

och erfarenheter från tidigare operationer en avgörande faktor för olika länders tillämpning av 

konceptet. Genom att använda fyra olika fall, från olika skeden och olika delar av Afghansistan kan 

eventuella mönster fångas upp av undersökningen. 
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Jag använder erfarenheter från praktiskt genomförande av civil-militär samverkan som grund för en 

eventuell justering av modellen Harmony of Efforts. Detta sätt används eftersom modellen är byggd 

på praktisk erfarenhet, och syftar till återspegla en realistisk syn på vad som kan åstadkommas, 

istället för en teoretisk idealbild. Den här studien knyter således an till vad som varit praktiskt 

gångbart, för att skapa teori som fångar in ett komplext fenomen. Nya erfarenheter från praktiskt 

genomförande av civil-militär samverkan under operationerna i Afghanistan används i den här 

studien för att utveckla modellen.  Genom att använda data från tidigare forskning och applicera dem 

på en annan teori tillför således detta arbete, om inte ny empiri, så nya tolkningar och därmed ny 

kunskap i ämnet. 

b. Operationalisering 

Från Brehmers modell Harmony of Efforts hämtar jag tre bärande hypoteser för ett framgångsrikt 

civil-militärt samarbete och använder dem som utgångspunkt för undersökningens 

operationalisering. För det första väljer jag betydelsen av informationsutbyte som en grund för 

ömsesidig kunskap och förståelse. För det andra sätter jag fokus på att samarbetet skall styras av 

överenskommelser som nås genom avtal, snarare än genom integrering av planering och ledning. För 

det tredje betonar jag vikten av en tydlig arbetsfördelning mellan aktörerna som en väg till framgång 

i samarbetet. Aktörerna kompletterar här varandra istället för att dubblera varandras ansträngningar, 

och den militära styrkan utför säkerhetsrelaterat arbete, eller arbete som ingen annan kan utföra. 

Hypoteserna förstärks av teorin om civil-militär samverkan och counterinsurgency teorin som 

presenterats i kapitel två. De betonar bägge vikten av delad information och vikten av komplettering 

snarare än dubblering. Counterinsurgency teorin betonar att lokalt ägarskap är avgörande för 

framgång i operationerna, och därmed borde vara en väsentlig del även i det civil-militära 

samarbetet. Jag låter därför lokalt ägarskap förstärka den tredje komponenten substansen. Således 

struktureras och analyseras undersökningsmaterialet efter följande tre komponenter: 

1. Anda, ömsesidig kunskap och förståelse för varandras målsättningar, sätt att operera och 

begränsningar är en förutsättning för ett fungerande samarbete och ställer krav på ett väl 

fungerande informationsutbyte. Delad information kan dessutom innebära att synen på de 

operativa problemen nyanseras och fördjupas. 

2. Metod, stöd ges och tas emot där verksamhet och målsättningar mellan olika aktörer 

sammanfaller. Samarbetet utformas via överrenskommelser och avtal som tillåter aktörernas 

inre liv att fortgå som vanligt. Gemensam integrerad planering och ledning leder ofta till 

svårigheter i det civil-militär samarbetet. 
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3. Substans, en tydlig arbetsfördelning där militären genomför arbete inom säkerhetsområdet, eller 

områden där ingen annan kan verka, vilket i sin tur leder till bättre samarbete och bättre total 

effekt av ansträngningarna. Lokalt ägarskap är en förutsättning för hållbarhet och långsiktighet 

och kan endast uppnås om verksamheten är lokalt förankrad. I bästa fall är lokalbefolkningen och 

den lokala administrationen drivande från början men i andra fall måste en överlämning av 

ansvar till lokala krafter ingå som en naturlig del i alla samarbeten. 

Genom att utgå från dessa hypoteser om vad som leder till framgång respektive svårigheter 

analyserar jag respektive fall i tur och ordning och drar slutsatser för dels den civil-militära 

samverkan som genomförts och dels för verksamhetens betydelse för modellen. Slutligen 

sammanförs slutsatserna från respektive fall till en syntes som presenteras i ett eget kapitel, 

slutsatser. 

c. Val av fall 

Jacobsen pekar i en rapport från DIIS från 2006 på att de förekommer tre huvudsakliga tillämpningar 

av PRT-konceptet, det amerikanska, det brittiska och det tyska tillvägagångssätten. Alla består i 

princip av militära delar, politiska delar och delar för ekonomisk utveckling. Det amerikanska 

konceptet kännetecknas av ett en militär för befälet, även över de civila delarna. De är tungt 

beväpnade och sätter skydd av egen trupp i fokus, samtidigt som de opererar i ogynnsam miljö i 

östra och södra delarna av landet. Ekonomiska medel kommer från försvarsbudgeten och de civila 

har mindre inflytande. De amerikanska PRT ägnar sig åt återuppbyggnadsarbete men även s.k. QIP 

och de uppfattas som mindre lyhörda än de brittiska och tyska av de civila organisationerna 

(Jakobsen, 2006, s. 26).  I det brittiska konceptet är ledningen gemensam, en trojka av en militär chef, 

en politisk företrädare och en företrädare för utvecklingsfrågor fattar beslut gemensamt. De civila 

delarna har en högre grad av autonomi och har egna målsättningar och program. Det militära fokuset 

ligger på säkerhet, den militära inblandningen i återuppbyggnad är minimal och inställningen till 

skydd för egen trupp mer flexibel, bland annat med små patruller som opererar lång bort med en 

mycket hög grad av självständighet (Jakobsen, 2006, s. 27). I det tyska konceptet är ledningen 

separerad. En militär chef för befälet över den militära styrkan, som också är större än de övrigas. De 

finns även fler civila, ca 30 personer, men dessa arbetar och lever åtskilt från militären och leds av en 

civil företrädare. Militärens roll är begränsad till säkerhetsområdet och QIP. Den tyska tillämpningen 

stämmer bäst överens med de krav på minimal militär inblandning i återuppbyggnad som flera 

humanitära organisationer ställer. Trots detta utsätts den för kritik i Tyskland för att vara styrd av en 

militär logik. Den tyska militären hämmas av en rad krav på skydd för egen trupp. Patrullerna är 

stora, ca 30 man i bepansrade fordon, och måste följas av sjukvårdsfordon och de får, enligt 
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Jacobsens uppgifter, inte heller övernatta utanför campen. Detta medför att de jämfört de brittiska 

patrullerna är mindre effektiva. Jacobsen menar att dessa skillnader i första hand inte kan förklaras 

av lokala skillnader utan snarare av nationella olikheter och olika erfarenheter från fredsoperationer 

samt av olika myndighetsstrukturer (Jakobsen, 2006, ss. 27-28). 

Den här studien omfattar fyra olika fall, vilket gör att den stora variationen i tillämpningen kan fångas 

och bidra till utvecklingen av modellen Harmony of Efforts. Det första fallet är det brittiska konceptet, 

som det tillämpades vid PRT Mazar-e Sharif under de första åren 2003 till 2006. Därefter följer det 

nederländska konceptet vid PRT Pul-e Khumri åren 2004 till 2006. Sedan följer det svenska konceptet 

vid PRT Mazar-e Sharif efter övertagandet från Storbritannien 2006. Det sista fallet är ett 

amerikanskt PRT i Asadabad från tiden 2006-2008. 

Det brittiska konceptet framhålls som en framgång och Jacobsen pekar också på en tydlig 

arbetsfördelning mellan de civila fälten, politisk och ekonomisk utveckling, och de militära 

uppgifterna (Jackson & Gordon, 2007).  Det brittiska konceptet överensstämmer således med 

modellen Harmony of Efforts på en åtminstone en viktig punkt, och är således ett logiskt val att 

studera.  

Det nederländska konceptet beskrivs av Jacobsen som ett typiskt amerikanskt PRT, under militär 

ledning och stort militärt inflytande (Jakobsen, 2006, s. 17). Jämfört med det svenska PRT MES har 

PRT PEK genomfört ett stort antal projekt, med varierad koppling till säkerhetsområdet, främst inom 

området ekonomisk utveckling. PRT PEK har således ägnat mer kraft åt civila projekt än PRT MES och 

kompletterar därför bilden i undersökningen.  

Det svenska PRT MES utgör enligt vissa bedömare något av en udda existens, jmf (Fishstein & Wilder, 

Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship Between Aid and Security in Afghanistan, 

2011), då enheten inte förfogar över liknande civila resurser, främst ekonomiska medel, som många 

andra PRT disponerar över, vilket har lett till fokus på renodlade stabilitets- och 

säkerhetsoperationer. Av den anledningen, samt av det naturliga skälet att erfarenheter av svenska 

insatser är av intresse för läsarna av den här studien, granskas detta fall ingående. 

Såväl PRT MES som PRT PEK opererade under de första åren, fram till och med 2004 i en relativt 

vänligt sinnad miljö. Norra Afghanistan var jämfört med de östra och södra delarna av landet mycket 

stabilare och inte drabbat av samma våld (Giustozzi, 2007, s. 66). Även om avrustningen av 

krigsherrarna i norra Afghanistan inte var avslutad och orsakade spänningar vid PRT MES så sent som 

2004 (Goodhand & Bergne, 2004) var ändå läget stabilare och upprorsrörelsen var inte etablerad i 
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området då det brittiska och nederländska PRT verkade. Därför utgör det amerikanska PRT i 

Asadabad i Kunar provinsen en värdefull del i studien, i och med att det är ett PRT som verkar i en 

fientlig miljö som potentiellt inte kan nås av traditionella former för hjälp och bistånd. 

d. Undersökningsmaterialet 

Undersökningsmaterialet utgörs i första hand av andra vetenskapliga studier av olika PRT som 

kompletteras med nyhetsartiklar, officiella dokument från myndigheter, och i studien av det svenska 

PRT MES även av transkriberade intervjuer med civil och miltär personal i ledningen för enheten. De 

vetenskapliga undersökningarna som använd som empiri i den här studien är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och böcker, de är därmed granskade av andra forskare och de bygger på 

vetenskapliga principer. Det är dock inte oproblematiskt att utgå från andra undersökningar, det 

föreligger en risk att ny kunskap inte tillförs. Genom att analysera materialet från ett nytt perspektiv; 

utifrån modellen Harmony of Efforts, tillför ändå den här undersökningen nyanser till diskussionen 

om civil-militär samverkan i komplexa fredsoperationer.  

 

Det brittiska PRT MES har studerats i rapporten PRTs in Afghanistan: Successful but not sufficient 

(Jakobsen, 2006) av Danish Institute for International Studies(DIIS), men även utvärderats av DFID i 

en OECD rapport (Goodhand & Bergne, 2004), och FOI har i en studie inför det svenska övertagandet 

undersökt konceptet (Bogland & Bedford, 2005).  Jacobsens rapport från 2006 är inte okritisk till PRT-

konceptet men det är värt att påpeka att Jacobsen rekommenderar att Danmark tar ledningen, eller 

ingår i ett nordiskt samarbete för ledningen över ett PRT, något som antyder att författaren ser 

förtjänster med konceptet. FOI-studien bygger på intervjuer med personalen vid enheten, DFID och 

UNAMA, och tillför olika nyanser. Även FOI-studien ser fördelar med konceptet och rekommenderar 

Sverige att överta ledningen av PRT MES. 

 

I delen som avhandlar det nederländska PRT PEK kommer uppgifterna uteslutande från Rietjens 

studie. Detta är självfallet en svaghet. Underlaget ger dock en bra bild av hur beslut om civil-militärt 

samarbete fungerade, hur samarbetspartners och projekt valdes ut, vilka metoder som användes vid 

samarbetet och vilken typ av samarbete som genomfördes mellan PRT PEK och andra aktörer. 

Avsikten med den här undersökningen är ju inte heller att jämföra de olika PRT, utan snarare att 

genom att analysera olika koncept erhålla en så bredbild som möjligt för att vidareutveckla modellen 

Harmony of Efforts.  

 



HSU 11 2012-06-12 Sid 23 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

Undersökningsmaterialet utgörs i delen om det svenskledda PRT MES huvudsakligen av studier från 

FOI. FOI-rapporterna fokuserar på de svårigheter Sverige som ledningsansvarig brottats med sedan 

övertagandet 2006. Nationella perspektiv, avsaknaden av en tydlig strategi och svårigheter att 

samordna myndigheternas verksamhet på taktisk nivå kännetecknar slutsatserna i rapporterna. 

Detta underlag kompletteras med transkriberade intervjuer med personal ur ledningen för PRT MES. 

En politisk rådgivare, två utvecklingsrådgivare och tre militära chefer som tjänstgjorde vid PRT MES i 

perioden 2008-2009 intervjuades av Stefan Hedmark under våren 2010 (Hedmark, 2010). Ett 

problem med intervjuerna är att de hållits med fokus på den svenska ansträngningen. Ändå 

framkommer att intervjuerna delvis behandlat samarbete med afghanska myndigheter och 

framförallt afghanska säkerhetsstyrkor, inklusive den afghanska polisen. Det är naturligt att den 

delen inte lyfts fram så tydligt i en intervjusituation med nationellt fokus. Jag breddar därför bilden 

genom att i några stycken referera till nyhetsartiklar från dagspressen och pressmeddelanden från 

Försvarsmakten. 

 

Kilcullen genomför en fallstudie av det amerikanska PRT i Kunar provinsen. Fallstudien får närmast 

betraktas som ett exempel på hur PRT-konceptet skall realiseras. Kilcullen är en av arkitekterna 

bakom den counterinsurgency strategi ISAF tillämpar och fallstudien ingår i The Accidental Guerilla; 

Fighting Small Wars in a Big One där Kilcullen presenterar sin syn på counterinsurgency krigföring 

(Kilcullen, 2009). Fallstudien kompletteras av undersökning av Carter Malkasian och Gerard Meyerle 

som studerar hur fyra olika amerikanska PRT, bl.a. PRT ASA, i östra Afghanistan opererar (Malkasian 

& Meyerle, 2009).  Malkasian har tjänstgjort som civil counterinsurgency rådgivare vid PRT ASA. 

 

Av naturliga skäl har forskare från olika länder riktat sina ansträngningar mot det egna landets 

tillämpningar av PRT-konceptet. I vart och ett av fallen är således bredden på empirin relativt 

begränsad, men helheten, studien av fyra olika tillämpningar av konceptet, ger en bra och bred bas 

för analys och slutsatser. 
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4. Analys av fyra olika tillämpningar av PRT konceptet 

a. Den brittiska tillämpningen i PRT Mazar-e Sharif 

Ramfaktorer 

Bakgrund 

Storbritannien upprättade under 2003 ett PRT i Mazar-e Sharif. Det brittiska konceptet har beskrivits 

som framgångsrikt i flera studier, bl.a. Jakobsens rapport och även FOI-rapporten Sveriges bidrag till 

PRT i Afghanistan - En utvärdering inför övertagandet av ledningen för PRT Mazar-e-Sharif (Bogland 

& Bedford, 2005, ss. 29-30). Det brittiska PRT i Mazar-e Sharif ansvarade för fyra provinser, Balkh, 

Samangan, Jowzjan och Sari Pul och bestod från början av ca 100 man och hade ett detachement om 

ca 70 man i provinsen Faryab. 2006 överlämnades ansvaret för PRT MES från Storbritannien till 

Sverige. 

Balkh var liksom övriga provinser i norra delen av landet relativt lugn de första åren (Giustozzi, 2007, 

s. 66). Provinshuvudstaden i Balkh, Mazar-e Sharif, är hela norra Afghanistans politiska och 

ekonomiska nav (Fishstein & Wilder, 2011, ss. 20-21). General Atta genomgick en transformation från 

krigsherre till dominerande politisk kraft som provinsguvernör i Balkh, och kontrollerade den lokala 

administrationen och säkerhetsstyrkorna (Fishstein & Wilder, 2011, s. 33). Samtidigt som Balkh och 

de övriga provinserna britterna ansvarade för var relativt säkra dödades 41 NGO-anställda enligt 

ANSO under åren 2003-2005 (2008, s. 7). 2005 försämrades säkerhetsläget genom de första 

attackerna mot PRT, bl.a. vägbomben mot en svensk patrull i Mazar-e Sharif 2005 som dödade två 

svenska soldater (Holmgren, 2005). 

Ledning 

Det brittiska konceptet i PRT MES omfattade tre komponenter, en militär del, en politisk del och en 

del för ekonomisk utveckling. Till skillnad från det amerikanska konceptet arbetade de tre delarna 

självständigt mot egna målsättningar och enheten leddes av en trojka som fattade beslut 

gemensamt. Arbetet var också tydligare fokuserat på att stödja Security Sector Reform (SSR) 

(Jakobsen, 2006, ss. 20-21). En överste förde befälet över de militära delarna och ansvarade för 

implementering av Security Sector Reform (SSR). Foreign Commonwealth Office (FCO) hade en 

representant som ansvarade för att driva institutionsbyggande och underlätta dialog mellan 

regeringen i Kabul och lokala makthavare. En företrädare för Department of International 

Development (DFID) arbetade samtidigt för att främja ekonomisk utveckling och återuppbyggnad. 

Inblandningen från militär sida i de civila projekten var minimal samtidigt som denna samverkan 
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ledde till goda insikter i varandras arbete, ett åsiktsutbyte och även en påverkan från de civila 

komponenterna på den militära policyn (Bogland & Bedford, 2005, ss. 19-20). 

Finansiering 

DFID avdelade 1 miljon pund årligen 2003-2006 för verksamheten vid PRT MES och för verksamheten 

i Faryab provinsen vid PRT Meyhmana. DFID policy var att separera PRT MES verksamhet från NGO 

arbete. Finansiering gick inte till projekt som andra civila aktörer var bättre skickade att utföra. 

Vattenförsörjning, utbildningsprogram samt sjukvård och hälsovårdsprogram är exempel på 

verksamhet som andra än PRT MES sågs bättre lämpade att utföra (Jakobsen, 2006, s. 23). 

Utvecklingsrådgivare från The U.S. Agency for International Development (USAID) och politisk 

rådgivare från United States Departement of State (USDOS) samt polisrådgivare från Finland och 

Norge fanns även representerade vid PRT MES (Jakobsen, 2006, s. 21). 

Verksamhetens fokus 

Den militära styrkan opererade med små självständiga patruller som övervakade den politiska och 

säkerhetsrelaterade utvecklingen i de avlägsna delarna av provinserna. Den brittiska styrkan värnade 

om goda förbindelser med lokalbefolkningen och dess företrädare, och sökte genom att uppträda 

med en låg profil, i små patruller, i oskyddade fordon och utan tyngre utrustning, etablera en kontakt 

med befolkningen (Jakobsen, 2006, s. 21). Från det att ISAF övertog ledningen av det brittiska PRT 

MES år 2004 bidrog Sverige med en militär styrka och ansvarade bl.a. för att bemanna ett par militära 

observatörsteam (MOT), stabsofficerare samt en pluton till ett för norra regionen gemensamt 

snabbinsatskompani och en nationell logistikenhet (Bogland & Bedford, 2005, ss. 33-35). 

Fokuset låg på säkerhet snarare än återuppbyggnad. Kärnan i verksamheten utgjordes av 

övervakning av avväpning, demobilisering och återanpassning, den s.k. DDR processen, tillsammans 

med ansträngningar att öka de afghanska säkerhetsstyrkornas, främst ANA och ANP, förmåga samt 

öka det juridiska systemets kapacitet och bekämpa drogekonomin. Detta arbete har skett i nära 

samarbete med lokal afghanska myndigheter och FN (Jakobsen, 2006, ss. 21-22). Särskild vikt lades 

vid polisreformen. PRT MES samordnade verksamheten med polisträningscentret, stödde med 

utrustning och genomförde gemensam patrullering med den lokala polisen (Bogland & Bedford, 

2005, s. 25). 

Tydliga gränser mellan de olika delarnas uppgifter bidrog till ett fungerande samarbete mellan 

myndigheterna på fältet. Verksamheten växte underifrån snarare än genom ett hierarkiskt toppstyrt 

sätt (Goodhand & Bergne, 2004, s. 36). Betydelsen av gemensam träning före insatsen för militär och 
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civil personal har även lyfts fram som en orsak till ömsesidig förståelse och kunskap som lett till 

framgång (McNenerney, 2005-6, ss. 39-40). 

Stöd till polisreformen omfattade tilldelning av utrustning som motorcyklar, sambandsutrustning och 

vapen till den lokala polisen samt byggnationer av polishus. Stöd gavs även till det civila 

institutionsbyggandet i form av byggnationer av lokaler och stöd med utrustning (Bogland & Bedford, 

2005, s. 29). 

De projekt DFID genomförde genom PRT var mindre projekt, kopplade till Security Sector Reform 

(SSR) och kunde bestå i renovering av polisstationer, träning och utbildningskurser för den lokala 

polisen, bistånd i form av uniformer och sambandsutrustning till säkerhetsstyrkor, renovering av 

kontorsbyggnader för juridisk administration, träning och utbildning av lokal myndighetspersonal, 

vägbyggen, kulvertbyggen, konstruktioner av mindre broar, stöd till enskilda familjer med 

jordbruksredskap och stöd till lokala program för växtodling. Den tydliga arbetsfördelningen mellan 

PRT och NGO har enligt Jacobsen bidragit till bättre relationer mellan parterna (Jakobsen, 2006, s. 

23). 

De återuppbyggnadsprojekt som har genomförts har även de genomförts i samarbete med lokala 

myndigheter. PRT har medvetet inte verkat inom områden som täckts av civila organisationers 

kompetens i syfte att förhindra dubbelarbete. Även om britterna, enligt Jacobsen, också genomförde 

quick impact projects (QIP) för att vinna sympatier och erhålla information, var det i långt mindre 

utsträckning än flera av de amerikanska enheterna (Jakobsen, 2006, s. 22). Personalen vid PRT MES 

uppger i intervjuer med FOI att de inte genomför QIP, utan projekt kopplade till 

säkerhetssektorreformen (Bogland & Bedford, 2005, s. 28) 

PRT MES bidrog 2004 starkt till att ta udden av spänningar mellan de forna krigsherrarna Dostum och 

Atta. Genom samarbete med UNAMA, inrikesminister Jalali och den brittiske ambassadören kunde 

överste Dickie Davis bidra att till att avväpningen fortsatte utan våld och att säkerheten i området 

förbättrades. PRT MES ses också som ett framgångsrikt exempel på samarbete mellan myndigheter 

och betraktades vid den tiden som Storbritanniens flaggskepp i Afghanistan politiken (Goodhand & 

Bergne, 2004, s. 35). 

Det brittiska konceptet sammanfattas som en framgång. Enheten har stoppat våldshandlingar mellan 

krigsherrar och bidragit till ökad säkerhet i området, stöttat DDR processen och polisreformen samt 

etablerat mycket goda relationer med UNAMA. De goda relationerna med UNAMA och NGO bottnar 
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högst sannolikt i den tydliga arbetsdelningen samt den dialog PRT ständigt förde med de övriga 

aktörerna (Bogland & Bedford, 2005, ss. 29-30) 

Anda, metod och substans 

Anda 

Den brittiska inställningen till samarbete tycks ha vilat på en förståelse och respekt för de olika 

delarnas förmågor. Den gemensamma ledningen, kombinerat med att de olika delarna (militära, 

politiska och utvecklingsdelar) arbetade självständigt mot egna mål men samtidigt inom ramen för 

stödet till säkerhetsreformen, vilket verkar ha medfört en anda av samarbete inom enheten som 

överstämmer med modellen. Gemensam träning före insatsen bedöms vara en bidragande orsak till 

den ömsesidiga förståelsen, och tillika en klar och tydlig idé om hur verksamheten skulle bedrivas. 

Andan av samarbete inom enheten tycks även ha reflekterats i inställningen till utomstående aktörer 

som UNAMA och NGO.  

Metod 

Möjligheterna att finna gemensamma målsättningar och möjligheter till ömsesidigt stöd har gynnats 

av fokus på säkerhetssektorreformen. Genom det gemensamma fokuset har målsättningar och 

verksamheter kommit närmare varandra, och därmed har de olika verksamheterna kunnat stödja 

varandra.  

Substans 

De utvecklingsprojekt, materiellt stöd och stöd med utbildning som britterna genomförde var alla 

kopplade till säkerhetssektorreformen vilket medförde att dubbelarbete och liknande problem 

undveks genom att PRT fokuserade på sin sfär, säkerhetsområdet. Det fanns en uttalad policy att 

undvika utvecklingsprojekt som andra aktörer var bättre skickade att utföra. 

Trots den tydliga arbetsfördelningen, som uppskattats av NGO i området, har inte andelen attacker 

och våld mot NGO: er skilt sig från områden där gränserna mellan civilt och militärt varit otydligare. 

  

b. Den nederländska tillämpningen i PRT Pul-e Khumri 

Ramfaktorer 

Bakgrund 

Tyskland upprättade i december 2003, i samband med ISAF:s utökning steg ett, det första PRT i norra 

Afghanistan (About ISAF History). Berlin överlämnade nio månader senare, i september 2004, över 

ansvaret för Baghlan provinsen till det nederländska PRT i Pul-e Khumri. Enheten bestod av ca 180 
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personer (Rietjens, 2008, s. 181). Nederländerna ansvarade för ledningen fram till ISAF:s utökning 

2006, då ansvaret överlämnades till Ungern och Nederländerna upprättade ett nytt PRT i Uruzugan 

provinsen i södra delarna av landet (About ISAF History). 

Baghlan provinsen var liksom de övriga provinserna i norr inte märkbart drabbade av den väpnade 

upprorsrörelsen före år 2005 (Giustozzi, 2007, s. 66). Andra hot mot säkerheten som kriminalitet var 

dock en realitet, och i Baghlan mördades 11 kinesiska vägarbetare sommaren 2004 (Watts, 2004, s. 

63). Medvetenheten om dessa risker verkar inte ha trängt igenom fullt ut i NGO-gemenskapen, och 

det förekom bland annat att personal reste på ”semester” i någon av provinserna i norr (2008, s. 7).  

Den väpnade motståndsrörelsen etablerade sig också i Baghlan efterhand, men först på allvar sedan 

Ungern övertagit ansvaret. 2007 genomfördes en större bombattack mot parlamentsledamöter på 

besök för att inviga en sockerfabrik varvid 70 människor, huvuddelen barn, dödades (Kroeger, 2007). 

Ledning 

I ledningen för PRT PEK fanns förutom den militäre chefen även en politisk rådgivare. Den politiske 

rådgivaren var den vid enheten som hade mandatet att besluta om användande av medel ur FFR 

fonden.  Den politiske rådgivarens roll var, förutom att besluta om FFR fonden, även att ge råd i 

politiska frågor. Under den första rådgivarens tjänstgöring ansvarade denne, till följd av eget intresse, 

även för kontakter och koordination med externa humanitära organisationer, och de militära 

patrullerna vidarebefordrade information om hjälpbehov via den politiske rådgivaren.  När näste 

politiske rådgivare inte fortsatte detta arbete var inte patrullerna medvetna om förändringen, vilket 

ledde till förlust av mycket information (Rietjens, 2008, ss. 181-182). 

Finansiering 

Det nederländska PRT jämfördes ofta av lokalbefolkningen med det tyska PRT, som spenderat 

miljoner US dollar på återuppbyggnad i Baghlan provinsen. Nederländerna avdelade, delvis som svar 

på dessa krav, 500 000 euro till långsiktiga projekt i provinsen. Under den tredje rotationen tillfördes 

funktionsspecialister i form av reservofficerare med civila specialkompetenser som skulle driva dessa 

mer långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Holländska utrikesdepartementet avdelade även ytterligare 

4,5 miljoner som finansiering. Projekten var avsedda att stödja PRT-uppdrag och genom en fond 

(FFR) hade PRT PEK mandat att använda medlen efter vissa riktlinjer från utrikesdepartementet 

(Rietjens, 2008, s. 181). PRT PEK disponerade även 50 000 euro per rotation för kortsiktiga projekt 

(Rietjens, 2008, s. 186), och utvecklade egna kriterier för dessa s.k. Hearts & Minds (H & M)projekt. 

Flera av kriterierna var dock vaga och svåra att mäta. Vissa av dem, t.ex. att sprida projekten jämt 

över hela provinsen, stod i viss mån i motsats till militära principer att fokusera på vissa grupper i 



HSU 11 2012-06-12 Sid 29 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

samhället. Till följd av de diffusa kriterierna för H & M projekten styrdes de stundtals av personliga 

uppfattningar, där nyttan för det lokal samhället i stort var tveksamt (Rietjens, 2008, s. 183). 

Verksamhetens fokus 

PRT PEK utnyttjade viss information från Tyskland i samband med övertagandet av ansvaret för 

Baghlan provinsen, men i övrigt tog man inte stöd av information i någon större utsträckning från 

UNAMA, Världsbanken eller någon annan aktör, vilket ledde till att PRT PEK var relativt omedvetna 

om större program såväl på nationell som på lokal nivå (Rietjens, 2008, s. 180). I Baghlan provinsen 

var ett antal internationella organisationer aktiva vilka omfattade Aga Kahn Foundation (AKF), 

Svenska Afghanistan Kommittén (SAK), Acted, Child Fund Afghanistan (CFA), UNICEF, UNHCR och 

Halo Trust. De var alla uppslukade av sina egna uppdrag och hade mycket litet överskottskapacitet 

(Rietjens, 2008, ss. 185-186). Huvuddelen av dem förlitade sig på lokalanställda, vilket medförde en 

koppling till det lokal samhället och stor förståelse och kunskap för lokala seder och bruk. Flera av 

organisationerna hade även långvarig erfarenhet från arbete i Afghanistan. Organisationerna 

genomförde möten på månatlig basis för att utbyta information och koordinera verksamheten. Ett 

möte avhandlade generella frågor och ett separat möte avhandlade funktionsvisa frågor som 

jordbruk, utbildning, och mänskliga rättigheter. Mötena sköts frekvent upp eller betraktades inte 

som värdefulla, eftersom organisationerna redan var maximalt belastade (Rietjens, 2008, s. 186). 

De internationella organisationerna arbetade generellt efter humanitära principer och på central nivå 

fanns en farhåga att ett för nära samarbete med ISAF och PRT skulle kunna sudda ut gränserna 

mellan militära och civila, och medföra negativa följder för organisationernas relationer till det lokala 

samhället samt risker för personalen. På taktisk nivå var dock inställning till samarbete mer 

pragmatisk och organisationerna såg flera möjligheter till samarbete med PRT PEK. Halo Trust t.ex. 

utnyttjade information från Mission Team om var ammunition hade påträffats ute i distrikten. Halo 

Trust samarbetade också med PRT PEK ammunitionsröjningsspecialister. För AKF, CFA och Dutch 

Committee of Afghanistan (DCA) var PRT PEK ekonomiska resurser det huvudsakliga skälet för 

samarbete  (Rietjens, 2008, s. 186). Förutom de internationella organisationerna var även ett antal 

lokala NGO aktiva i Baghlan provinsen. Deras kapacitet var ofta svårbedömd, de saknade ofta 

erfarenhet och kunskap och klarade inte att skriva de projektförslag som PRT PEK krävde. Vissa lokala 

företagare hävdade även att det var NGO i syfte att slippa betala skatt (Rietjens, 2008, s. 187). 

Förutom internationella och lokala organisationer var lokalbefolkningen en stor del av de civila 

aktörerna i provinsen. Det lokala samhällets förmåga att bidra till återuppbyggnaden var 

betydelsefull, och de främsta bidragen bestod av arbetskraft och andra lokala resurser inklusive 
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mindre finansiering. Förankring i det lokala samhället var värdefullt då det gav information om det 

faktiska behoven hos befolkningen och samtidigt gav befolkningen ett engagemang och ägarskap 

som bidrog till projektens uthållighet (Rietjens, 2008, s. 187). 

För att lösa sina uppgifter förlitade sig PRT PEK på tre stycken s.k. Mission Team, med en major som 

chef, fyra skyttesoldater, en sjukvårdare, en tolk och en löjtnant som ställföreträdare. Grupperna 

kunde beroende på uppgift förstärkas med delar ur staben, t.ex. psyops-, underrättelse- eller CIMIC 

officer (Rietjens, 2008, ss. 178-179). Grupperna löste uppgifter med en stor spännvidd. För det första 

samverkade de med lokala myndighetsföreträdare som distriktsguvernörer, mullor och byäldste. För 

det andra skulle det skapa en tydlig lägesbild över situationen i Baghlan provinsen, vilket inkluderade 

att fastställa lokalbefolkningens behov och vilka aktörer som var aktiva med vad i området. 

Uppdragen omfattade även underrättelseinhämtning och att visa närvaro ute i distrikten (Rietjens, 

2008, s. 180). 

Mission Team samlade in en stor mängd information under de patruller som genomfördes i 

distrikten. Informationen var dock ostrukturerad och utan gemensamt format. Frågorna som 

grupperna ställde var också ledande och antydde ofta ett svar. NATO tillhandahåll detaljerade 

riktlinjer för bedömningar av civilläget, men då PRT PEK personal inte var medvetna om dem 

användes de inte (Rietjens, 2008, s. 180). Den politiske rådgivarens roll förändrades vid rotation av 

personal varvid inarbetade men inte fastställda rutiner för informationsöverföring kom att störas. 

Bristen på rutiner och format för informationshanteringen och personliga tolkningar av roller och 

uppgifter bidrog till stort dubbelarbete mellan Mission Team, politisk rådgivare och CIMIC personalen 

i staben (Rietjens, 2008, s. 182). Bristfällig dokumentation i form av personliga och ostrukturerade 

databaser bidrog också till problem vid rotation av personalen (Rietjens, 2008, ss. 180-181). 

För de långsiktiga projekten prioriterades tre områden av Nederländerna, stöd till den civila 

administrationen, arbetstillfällen och civil infrastruktur. Det nederländska försvarsministeriet och 

utrikesministeriet enades om att genomföra sju olika långsiktiga projekt, otydliga mål och avsaknad 

av koppling till större program drabbade dock flertalet av dem. Ett av de långsiktiga projekten 

omfattade byggandet av mikrovattenkraftverk i distrikten i Baghlan. En av målsättningarna med 

projektet var att öka säkerheten, och uppfattningen vid PRT PEK var att elektricitet skulle öka 

lokalbefolkningens känsla av säkerhet. Kopplingen är enligt Rietjens dock tveksam då projektet aldrig 

var avsett för gatubelysning och samhällena var inte heller inte drabbade av någon kriminalitet 

nattetid (Rietjens, 2008, ss. 183-184). 
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Trots den stora mängd information Mission Team samlade fortsatte PRT PEK att vara okunnig om 

andra aktörer som var aktiva i provinsen. Olika listor över organisationer, nyckelpersonal och aktörer 

förekom men ingen gemensam lägesbild kunde ges. Inte heller kände PRT PEK till vilka byggherrar 

som opererade i provinsen, eller vilka priser som var rimliga för konstruktionsarbeten. Denna 

omedvetenhet ledde till mycket dubbelarbete och ödande av kraft i onödan (Rietjens, 2008, s. 181). 

PRT PEK kände inte heller till att AKF uppfört cirka tre hundra mikrovattenkraftverk på landsorten i 

Afghanistan. Ett år efter uppförandet fungerade bara hälften av dem (Rietjens, 2008, s. 182). 

PRT PEK okunskap om andra aktörer och deras omedvetenhet om långsiktiga projekt och planer 

berodde delvis på att PRT PEK var frånvarande i de flesta koordineringsmöten. De regelbundna 

generella möten som de internationella organisationerna genomförde för att utbyta information och 

koordinera verksamheten frekventerades endast av den politiske rådgivaren från PRT PEK.  Vid de 

funktionsspecifika mötena närvarade varken funktionsspecialister eller någon annan personal ur PRT 

PEK (Rietjens, 2008, s. 182). På samma sätt som de internationella organisationerna hade fullt upp 

med sitt verkar PRT PEK varit absorberad av sin egen uppgift och saknat kraft att samverka utåt. 

I de projekt som Rietjens analyserat har PRT PEK dels arbetat på egen hand och dels samarbetat med 

andra internationella organisationer. Projekten omfattade fågeluppfödning i samarbete med DCA, 

träningskurser för lokala poliser i samarbete med den lokala polisen, mikrovattenkraftverk 

tillsammans med lokala myndigheter och en lokal byggherre, läs- och skrivkunnighetskurser med 

CFA, tilldelning av sambandsutrustning till distriktsguvernörer, ammunitionsröjning tillsammans med 

Halo Trust, uppförande av skola, väg och bro i samarbete med AKF samt ett antal H & M projekt, bl.a. 

moskéer och brunnar (Rietjens, 2008, ss. 177-178).  

I det projekt som PRT PEK genomförde utan externa internationella organisationer som 

samarbetspartner, i första hand mikrovattenkraftverken, polisträningskurserna, tilldelningen av 

sambandsutrustning till distriktsguvernörer och de flesta H & M projekt ägnades liten kraft åt 

utformningen av samarbetet och den lokala förankringen av samarbetet. Brist på läskunnighet 

medförde som exempel problem för polisträningskursen där tanken var att utbilda instruktörer med 

hjälp av manualer översatta till dari från holländska.  Kontrakt upprättades med distriktsguvernörer 

där mikrovattenkraftverken planerats uppföras. Av kontrakten framgick guvernörens skyldigheter, 

framdrivningsplan och hur eventuella dispyter skulle lösas (Rietjens, 2008, s. 192). PRT PEK 

genomförde ingen kvalitetskontroll av arbetet och när kraftverken stod klara lämnade de inte avsedd 

effekt och ingen av guvernörerna uppfyllde sin del i avtalen, att ordna elnätet från verken (Rietjens, 

2008, s. 197).  Även H & M projekten drabbades av problem på grund av brist på lokalt ägarskap. Vid 
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utdelning av gods, kläder och drivmedel blev mottagarna i flera fall beroende av stödet och begärde 

mera hjälp. De konstruktionsarbeten som gjordes underhålls inte och fungerade oftast inte redan 

efter 6 månader (Rietjens, 2008, s. 198). 

PRT PEK lade enligt Rietjens inte mycket kraft på valet av lokala samarbetspartners. Två byggherrar 

som använts vid uppförandet av campen utnyttjades regelmässigt för de mindre projekten och för 

uppförandet av mikrovattenkraftverken anlitades Razak, ett lokalt byggföretag. Valen berodde till 

stor del på personliga kunskaper och tidigare erfarenheter.  Det begränsade urvalet ledde till att PRT 

PEK fick betala överpriser (Rietjens, 2008, s. 189). Inte heller lyckades man identifiera intressenterna 

för projekten i det lokala samhället. Som exempel menar Rietjens att distriktsguvernör, rektor, lärare 

och föräldrar kunde inkluderats i uppförandet av skolan och därmed gett projektet den lokala 

förankring som krävs för uthållighet. I fallet med mikrovattenkraftverken gjordes ingen analys av 

behoven av elektricitet och lokalbefolkningen kände sig inte ansvariga för sin del i projektet. 

Undantag från dålig lokal förankring fanns dock. I läs- och skrivkunnighetskurserna valde DCA ut 

målgrupperna efter en noggrann analys av sårbarhet, resurser och lokal kunskap. I analysen 

användes information från andra aktörer som UNHCR och UNAMA (Rietjens, 2008, ss. 190-191). 

De aktiviteter PRT PEK genomförde i samarbete med internationella hjälporganisationer präglades av 

en tydligare arbetsfördelning och samarbetet reglerades genom avtal. I ett samarbete uppförde AKF 

skolor, broar och vägar och i ett annat samarbete genomförde CFA läs- och skrivkurs på 9 månader 

för 500 manliga och kvinnliga studenter. AKF och CFA har lång erfarenhet av hjälparbete i 

Afghanistan och hade en helt annan förmåga att förankra projekten lokalt. AKF motsatte sig all form 

av kontroll av arbetet av PRT PEK eftersom de inte ville förknippas med den militära styrkan och 

äventyra sin ställning som oberoende aktör (Rietjens, 2008, s. 194). 

Anda, metod och substans 

Anda 

Den holländska tillämpningen är inte lika tydligt fokuserat på säkerhetsområdet som den brittiska, 

och enheten genomförde en mängd varierade projekt med olika samarbetspartners. Spretigheten 

kan sannolikt tillskrivas det faktum att konceptet var helt nytt för holländarna, som utvecklade det 

efterhand. Bristande kapacitet medförde att PRT PEK inte fullt ut klarade av att utbyta information, 

man deltog inte i de civila organisationernas möten och hade även interna problem med 

informationshantering. Sannolikt upptog den egna verksamheten, som var ny och okänd, enhetens 

fulla kraft och kanske tog ambitionerna att själva leverera effekter inom området ekonomisk 

utveckling i viss mån över ambitionerna att verka inom säkerhetssektorreformen. 
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Metod 

I de mer framgångsrika projekten samarbetade PRT PEK med utomstående internationella 

organisationer, NGO. De kunde bidra med en förståelse för lokala förhållanden och skapa en 

förankring av projekten som gjorde dem långsiktigt hållbara. 

I de samarbeten som redovisats har metoden varit förhandlingar och avtal. Rietjens studie sätter 

även fingret på avveckling av samarbeten och överföring av projekt till lokala företrädare. Genom att 

inkludera en sådan avslutande fas i alla samarbeten kan möjligheterna till långsiktig hållbarhet ökas. 

Våldet mot NGO i provinsen var trots den ibland otydliga arbetsfördelningen relativt lågt och 

härstammade i huvudsak från kriminalitet. Detta beror i sin tur på att den väpnade upprorsrörelsen 

vid tiden för holländarnas PRT ännu inte etablerat sig i de norra provinserna. 

Substans 

Vissa av projekten i den nederländska tillämpningen har en inte alltför tydlig koppling till 

säkerhetssektorreformen. Läs- och skrivkunnighet i allmänhet är viktigt, men det är oklart om PRT:ns 

finansiering av dessa projekt verkligen bidrog till en sammantaget större effekt, eller om CFA och 

DCA kunnat hitta andra finansiärer.  Så även om dessa samarbeten var lyckade så till vida att de var 

väl lokalt förankrade genom samarbetet med NGO, så kan de ifrågasättas ur ett 

arbetsfördelningsperspektiv. 

Utfallet av utvecklingsprojekten blev bättre av samarbete NGO: er då hjälporganisationerna tillförde 

en djupare förståelse för både lokala förhållanden och för hjälparbete i allmänhet. Det projekt som 

PRT genomförde utan andra internationella samarbetspartner drabbades av svårigheter med 

hållbarheten då de inte var tillräckligt anpassade för lokala förhållanden. Trots dessa svårigheter gav 

även dessa projekt PRT en möjlighet att interagera med det lokala afghanska samhället och därmed 

bättre förstå detsamma. Information, kunskap och förståelse av nytta för verksamheten är således 

mycket vidare än endast militära underrättelser. Civil-militär samverkan är en förutsättning för 

kunskap och förståelse av den operativa miljön. 

Eftersom en del av projekten haft en otydlig koppling till säkerhetsområdet har de varit svårt att 

använda dem som hävstänger för andra effekter. Teoretiskt skulle uppförandet av skolan, som 

Rietjens menar kunde ha förankrats lokalt genom att engagera guvernör, rektor, lärare och föräldrar i 

processen, även kunnat utgöra ett gemensamt projekt för alla bybor att samlas runt. Skolan kunde 

försvaras av lokalbefolkningen, och den skulle kunna bli en motor även för politisk utveckling. 

Ingenting tyder dock på att sådana syften med projekten fanns, utan de var istället utformade för att 

vinna sympatier via ”slutprodukten”. 
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c. Den svenska tillämpningen i PRT Mazar-e Sharif 

Ramfaktorer 

Bakgrund 

Sverige övertog ledningen av PRT MES i början av 2006, varvid provinsen Farayab knoppades av från 

PRT MES och bildade PRT Meymanhe, under norsk ledning. Den miltära styrkan utökades efterhand, 

från de 185 man som propositionen angav 2005 (Proposition 2005/6:34 Utökat svenskt deltagande i 

den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, 2005) till ca 500 man år 2012 (Det fortsatta 

svenska ISAF-deltagandet i Afghanistan, 2011). Finland är samarbetspartner och bidrar med drygt 

100 soldater och med politiskrådgivare, utvecklingsrådgivare och ekonomiska medel. Förutom 

Finland fanns även representanter för USAID och UDOS placerade vid PRT MES (Harrison & Helene, 

2011, s. 23). 

Från att ha varit relativt lugnt fram till 2005 försämrades säkerhetssituationen i vissa distrikt av Balkh 

och även i några av de avlägsna distrikten i Jowzjan och Sari Pul. Rapporteringen på Försvarsmaktens 

nyhetssida visar att antalet attacker ökade från och med 2006 och att de 2009 skedde en kraftig 

ökning om 40 procent jämfört med föregående år av antalet attacker mot de miltära delarna av PRT 

MES (Klingvall, 2009). Attackerna mot NGO ligger på en anmärkningsvärt hög nivå. ANSO rapporterar 

att det under 2008 i hela Afghanistan dödades 28 NGO-anställda och kidnappades 72. Av dessa 

dödades inte mindre än 7 anställda, en fjärdedel, i provinserna Balkh och Jowzjan (2008, ss. 1-7). 

Ledning 

I lednigen för PRT MES finns en militär chef, en utvecklingsrådgivare från SIDA och en politisk 

rådgivare, tillsatt av Folke Bernadotte Akademien (FBA). FOI beskriver i en rapport att ledningen av 

PRT MES genomförs i två olika ledningskedjor, en nationell ledning av det civila bidraget, och en 

militärledningskedja från ISAF (Tham Lindell & Hull Wiklund, Jakten på synergin: Erfarenheter av civil-

militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif, 2011, s. 41). Enligt Tham Lindell och Hull Wiklund är den 

militäre chefen chef för PRT MES, fast samtidigt är den civila representanten chef för det civila 

kontoret, och jämbördig med den militäre chefen. I rapporten pekar de även på att det saknas 

formella ramar för den samverkan som krävs (Tham Lindell & Hull Wiklund, 2011, ss. 37-39). Det 

huvudsakliga forumet för samverkan är ledningsgruppen som uppfattades som stor och otymplig; 

den var inte heller avsedd för att fatta beslut men detta till trots sågs den ändå som en faktisk 

möjlighet att påverka beslut (Intervju, 2010). Frekvens och deltagande har varierat över tiden och 

olika rotationer (Tham Lindell & Hull Wiklund, 2011, s. 37). 



HSU 11 2012-06-12 Sid 35 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

Enligt respondenterna i Hedmarks undersökning skedde informationsutbyte dels genom formella 

kanaler som ledningsgruppen och olika arbetsgrupper men även vid informella kontakter där den 

senare varianten många gånger var mer effektiv. En av dem säger 

Samverkan sker inte bra vid formellt arbete utan i stor utsträckning i sociala sammanhang. 

Civila visste i vissa fall mer om händelser än militären på grund av sina kontaktnät. (Intervju, 

2010) 

Rådgivarna bidrar samtidigt genom sin expertis till en helhetsförståelse enligt både militärer och 

civila och en rådgivare menar att deras åsikter ibland även får genomslag på den militära 

verksamheten. 

Finansiering 

Fishstein och Wilder pekar på att det svenska konceptet skiljer sig från många andra länders sätt att 

närma sig counterinsurgency. Så gott som allt av de 60 miljoner US $ som Sverige bistår Afghanistan 

med årligen fördelas genom den centrala administrationen även om 25 procent av detta är 

öronmärkt för de provinser PRT MES ansvarar för. Från 2009 finns dessutom 1,4 miljoner US $ till 

stöd för utvecklingsprojekt samt 1,4 miljoner US $ för utveckling av den privata sektorn (Fishstein & 

Wilder, 2011, s. 27). Traditionell svensk biståndspolitik, att stödja ett land genom att kanalisera 

bistånd genom dess regering och på såsätt stärka den legitima makten, kom i fokus då 

provinsguvernörer började kritisera PRT för att inte hjälpa till med lokal återuppbyggnad. 

Guvernörerna sökte på så sätt genom att skapa egen finansiering stärka sin ställning gentemot Kabul 

(Fishstein & Wilder, 2011, s. 25) Av finska utrikesministeriets Finlands handlingsprogram för 

Afghanistan framgår att ekonomiska medel för utveckling har allokerats med 16 miljoner euro för år 

2009. Det framgår även att Finlands ambassad i Kabul har en viktig roll i beredningen av 

biståndsprojekt och att en styrgrupp för PRT är involverad i beslut om s.k. ”små projekt” vid PRT MES 

(Finlands handlingsprogram för Afghanistan, 2009). En av respondenterna i intervjuundersökningen 

pekar på beslutsgången för biståndsmedel:  

Delegering kan ske till country manager som nu sitter Kabul, t.ex. för medel ur lokala fonden till 

projekt som inte är så stora. (Intervju, 2010) 

 Det senare citatet antyder att även beslut om mindre projekt fattas utanför PRT MES. En annan 

intervjuad säger: 

Som chef PRT så har man väldigt lite resurser, biståndet är ju allokerat att gå ut i området, 

därutöver har man liten pott operativa medel […]. Några hundra tusen. (Intervju, 2010) 
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Verksamhetens fokus 

Respondenterna i intervjuundersökningen pekar samstämmigt på UNAMA som den viktigaste 

aktören inom det civila området, men menar också att UNAMA var relativt svaga. En av dem säger: 

Ett starkt UNAMA krävs för att börja lösa uppgiften. (Intervju, 2010) 

En annan menar att: 

ISAF är en aktör som jobbar med security UNAMA en annan som jobbar med development och 

governance. (Intervju, 2010) 

Fokus låg på säkerhet och samarbete med de afghanska säkerhetsstyrkorna: 

Det viktigaste för PRT är att leverera säkerhet, det är huvuduppgiften. (Intervju, 2010) 

Det skedde även en glidning från det ursprungliga brittiska konceptet med små patruller, mot ett 

uppträdande i större enheter. En av respondenterna menar att:  

Vi har ju gått mot tf [Task Force], och det har jag redovisat för departementet, det är intressant 

mission creep, en förändring av hela uppdraget utan att man fattat beslut om detta. (Intervju, 

2010) 

Delar av det brittiska konceptet, patrullerandet av landsbygden med små grupper, oftast tillsammans 

med afghanska säkerhetsstyrkor, levde dock fortfarande kvar efter Sverige övertagit 

ledningsansvaret över PRT MES. Patrullerna samverkade frekvent med företrädare för 

administrationen och det lokala afghanska samhället vilket, enligt den politiske rådgivaren vid PRT 

MES, bidrog inte bara till säkerhet utan även till politisk utveckling. Den politiske rådgivaren säger: 

PRT ser nog inte […] MOT som ett verktyg i god governance, men i verkligheten har vissa lyckats 

väldigt bra med […] att t.ex. få bort dåliga personer i strukturer, exempelvis utbyte av en lokal 

polischef. (Intervju, 2010) 

Militära patruller som primärt arbetar med säkerhet åstadkommer således, medvetet eller 

omedvetet, effekter även inom området politik. 

Det omfattande arbetet i samband med det afghanska presidentvalet 2009 innebar att gemensamma 

ledningscentraler upprättades för ISAF och ANSF, inklusive ANP, ned till provinsnivå. Chefen för PRT 

MES överste Olof Granander säger i en intervju: 
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För att koordinera säkerhetsarbetet håller man på att bygga upp gemensamma 

ledningscentraler i varje provins. PRT ska vara med och bemanna ledningscentralerna. Den 

afghanska personalen i ledningscentralerna kommer från säkerhetspolisen, nationella polisen, 

armén och gränspolisen. Afghanerna får träning med hjälp av amerikanska mentorer. 

– Ledningscentralerna är ännu ganska spartanska, men utvecklas varje dag. De är viktiga 

tillskott och ett måste för att alla aktörer ska kunna samlas och arbeta åt samma håll. 

(Försvarsmakten Nyhetsarkiv, 2009) 

Den politiske rådgivaren vid PRT MES under tiden för valen 2009, Helené Lackenbauer, beskriver 

arbetet före och runt valet i en FOI rapport och menar att det var en framgång i det civil-militära 

samarbetet: 

Operationen som genomfördes inom PRT MES operationsområde kan definieras som en 
internationell system övergripande ansats där nationella, internationella och icke-statliga 
organisationer deltog i en multinationell/multifunktionell insats. (Lackenbauer, 2011, s. 16) 

Operationerna i samband med valet planerades gemensamt mellan aktörerna GiROA, UNAMA och 

ISAF både på regional och taktisk nivå och dessutom sattes gemensamma ledningscentraler upp på 

regional och provinsnivå. Ett gemensamt och konkret mål som alla kunde relatera till, och beroendet 

av varandra i kombination med de uppenbara möjligheterna att stödja varandra anses ha bidragit till 

framgången (Lackenbauer, 2011, s. 17). 

Ett annat gemensamt utvecklingsprojekt är en uppförandet av en ny lokal polisstation. Det är enligt 

Anja Paajanen, den finske utvecklingsrådgivaren vid PRT, ett projekt som drivits tillsammans med den 

afghanska polisen och EUPOL över två års tid. Projektet är relativt stort för PRT och bekostades av 

finska utrikesministeriet med 100 000 euro. (Eskilsson, 2009). 

Stabschefen för PRT MES under 2009 pekar i en intervju genomförd av FOI på en förändrad attityd till 

lokalt ägarskap till följd av den reviderade counterinsurgency strategin som dåvarande chefen ISAF 

McChrystal lanserade. Deltagandet från de afghanska säkerhetsstyrkorna i planering av operationer 

på taktisk nivå ökade, även om de inte deltog i utarbetande av PRT MES operationsplan (Harriman & 

Lackenbauer, 2010, s. 34).  Respondenterna i Hedmarks studie betonar vikten av förståelse för det 

afghanska samhället och hur det samtidigt tar lång tid. En av dem säger: 

För mig personligen var att förstå den afghanska dynamiken och vad är det vad vi kan göra 

här, inte det här med civil-militär samverkan, det hade jag grepp på vill jag påstå. (Intervju, 

2010) 

Förståelse för den mycket komplexa operativa miljön är en förutsättning för att kunna verka, 

samtidigt som förståelsen kommer av erfarenhet, och med tiden. 
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Anda, metod och analys 

Anda 

Till följd av att besluten om användning av de ekonomiska resurserna fattades utanför enheten, på 

ambassaden i Kabul eller i Stockholm, ofta med en relativt lång beslutsprocess, kan inte det svenska 

konceptet betraktas som fullt ut integrerat. Ändå pekar empirin på att de civila rådgivarna tillförde 

kapacitet till PRT endast genom sin expertis och kunskap. De bidrog till förståelsen för den operativa 

problematiken och underlättade kontakterna med externa aktörer. PRT MES hade även ett 

fungerande samarbete med UNAMA, vilka de regelbundet utböt information med. PRT har främst 

samarbetat med den lokala administrationen och de afghanska säkerhetsstyrkorna, men även med 

EUPOL i arbetet med polisstationen. 

Ur ett informationsoperationsperspektiv har inte PRT MES fullt ut lyckats förklara inriktningen på 

säkerhet för lokalbefolkningen. Förväntningarna på utvecklingsprojekt användes som politiskt 

instrument av provinsguvernörer som ville minska regeringens inflytande. 

Metod 

Framförallt utvecklingssidan och de militära delarna har haft svårt att finna gemensamma eller 

överlappande målsättningar att verka mot. Följaktligen har det även varit svårt att identifiera 

åtgärder för att stödja varandras arbete. PRT har inte heller kunnat attrahera andra utomstående 

aktörer i någon större utsträckning. Trots det relativt omfattande våldet mot NGO har de inte sökt sig 

till PRT MES för samarbete. 

Det utvecklingsprojekt som identifierats, uppförandet av en polisstation, var inriktat på 

säkerhetssektorreformen och omfattade förutom lokal administration och lokal polis även EUPOL.  

Inom säkerhetsområdet däremot har samarbetet med både ANA och ANP samt den lokala 

administrationen varit omfattande. Gemensamma ledningscentraler för säkerhetsstyrkorna har 

upprättats och planering har genomförts gemensamt. Sannolikt har det kunnat genomföras utan 

större problem tack vare att målsättningarna för de afghanska säkerhetsstyrkorna och ISAF 

sammanfaller väl och de är samtidigt konkreta och möjliga att omsätta till handling på taktisk nivå. 

Substans 

Gemensamma operationer med afghanska säkerhetsstyrkor och stöd till polisreformen i form av ett 

relativt långsiktigt utvecklingsprojekt visar på en tydlig arbetsfördelning. PRT MES fokuserade, 

sannolikt till följd av de små ekonomiska resurserna som fanns gripbara med kort varsel, på 

säkerhetsområdet. Efter hand inriktades arbetet mer och mer på samarbete med de afghanska 

säkerhetsstyrkorna. 
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Den svenska tillämpningen av PRT konceptet har, kanske som en kombination av arvet från 

Storbritannien och de mycket små ekonomiska resurser som ledningen av PRT MES har 

handlingsfrihet med, kommit att innebära en tydlig arbetsfördelning mellan civila och militära delar. 

Gemensamma patruller och operationer med afghanska säkerhetsstyrkor och samarbete på låg nivå 

med företrädare för den afghanska administrationen gav verksamheten en lokal förankring. Det nära 

samarbetet har trots fokuset på säkerhet haft en mer indirekt effekt på den politiska utvecklingen, 

genom samarbetet har delar av administrationen som polischefer och distriktsguvernörer påverkats 

och influerats. I ett fall har en även en korrumperad polischef kunnat flyttas från sin tjänst. 

d. Den amerikanska tillämpningen i PRT Asadabad 

Ramfaktorer 

Bakgrund 

Amerikanska trupper upprättade PRT Asadabad med ansvar för Kunar provinsen 2004. Styrkan består 

av knappt 100 man och leds av en militär chef ur Flottan eller Flygvapnet som stöds av en militär stab 

och ett litet antal civila rådgivare (Malkasian & Meyerle, 2009, ss. 3-5).  

I Kunar provinsen fanns inte en enda asfalterad väg 2001. Som avlägsen gränsprovins fick aldrig 

Kunar ta del av de vägprojekt, framförallt ringvägen som förbinder Afghanistans större städer och 

Salang tunneln som förbinder de norra och södra delarna av landet, som Sovjetunionen genomförde 

på 60 och 70-talet, före ockupationen. Under ockupationen använde mujahedin i provinsen 

vägbomber mycket frekvent, de var lätta att placera ut i den mjuka vägbanan (Kilcullen, 2009, s. 87). 

Provinsen domineras av höga berg och två större floder, Kunar och Pech, samt ett större antal 

mindre tillflöden skär genom landskapet. I provinsen bor uppskattat 380 000 människor spridda i små 

byar längs dalgångarna. Provinsen var 2005 en av de mest våldsamma i landet och gerillans attacker 

var ofta välorganiserade med över 100 man understödda av granatkastare och tung kulspruteeld. 

Talibanerna kontrollerade flera distrikt och fick också stöd över gränsen från Pakistan (Malkasian & 

Meyerle, 2009, ss. 15-16) 

I Kunar provinsen var klanstrukturerna starka samtidigt som det saknades en stark ledare, vilket 

ledde till att det politiska fältet var fragmenterat. Regeringens inflytande var extremt lågt i provinsen 

och upprorsrörelsen opererade relativt ostört redan från 2002-2003. De lyckades rekrytera ett antal 

mujahedinveteraner från kampen mot Sovjetunionen, och de erhöll även ett passivt stöd från en del 

bybor, dock inte till den grad att de lyckades bilda allianser med det lokala samhället. Troligtvis var 

regeringens inflytande så litet att det inte provocerade befolkningen att ansluta sig. Ett undantag var 
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Korengaldalen, där invånarna försörjde sig på bl.a. illegal timmerhantering, och där det redan fanns 

en stark misstro mot regeringen (Giustozzi, 2007, ss. 64-65). 

Ledning 

PRT Asadabad leds av en militär chef som stöds av en civil counterinsurgency rådgivare (Kilcullen, 

2009, s. 88), en politisk rådgivare från US State Department samt en utvecklingsrådgivare från USAID 

(Kilcullen, 2009, s. 92). Således består grunden för det amerikanska ledningskonceptet, d v s en 

militär chef fattar besluten, stödd av civila rådgivare från USDOS och USAID kompletterat med övriga 

civila kompetenser efter lokala behov. 

Finansiering 

Sedan 2004 har de amerikanska PRT en egen budget för projekt, Commanders Emergency Response 

Program (CERP). Medlen är avsedda för mindre projekt som skall kunna genomföras snabbt utan 

onödig byråkrati. Chefen kan begära upp till 100 000 US $ per månad ur CERP-fonden. Större projekt 

kräver godkännande av högre chef, vilket sällan är ett problem eftersom högre chefer i hierarkin vill 

ge bästa stöd till truppen på fältet. PRT kan även, genom utvecklingsrådgivaren, använda medel ur 

USAID:s fond för lokal politisk och social utveckling. Den är dock liten jämfört med CERP och det tar 

ofta lång tid att passera hela beslutsprocessen (Malkasian & Meyerle, 2009, s. 7). PRT ASA står, som 

de flesta av de amerikanska PRT, under befäl av en amerikansk brigad och opererar tillsammans med 

brigaden och dess bataljoner. Brigaden i sin tur står under befäl av sin amerikanska division som 

utgör Regional Command East ISAF. Det gör att PRT ASA är mycket väl rotat i den amerikanska 

militära befälskedjan (Malkasian & Meyerle, 2009, s. 5). 

Verksamhetens fokus 

USAID genomförde 2006-2007 ett större projekt på vägen mellan östra Afghanistans största stad 

Jalalabad och provinshuvudstaden Asadabad. Chefen för en av bataljonerna berättar för Kilcullen hur 

det före vägens förbättring tog 5,5 timmar att resa sträckan och att det fanns en bensinstation utmed 

vägen. Efter projektet minskade restiden till mindre än två timmar och det fanns 23 bensinstationer. 

Utvecklingen medförde även problem då antalet trafikolyckor ökade, men även detta kunde 

utnyttjas. En informationskampanj om trafiksäkerhet adresserade problemet samtidigt som det 

också knöt befolkningen närmare den afghanska regeringen och dess lokala företrädare. (Kilcullen, 

2009, ss. 89-90). PRT ASA stödde projektet genom att hantera frågor och dispyter om land och 

arbetskraft, genomföra kvalitetskontroller av arbetet och hålla lokala shuras för att mobilisera lokalt 

stöd. Attacker med vägbomber föll från 17 år 2006 till 7 år 2007, FN öppnade åter sitt kontor i 

Asadabad, och dessutom öppnade två banker filial i provinshuvudstaden efter färdigställningen av 

vägen. Vägen öppnade möjligheter till handel och möjligheter för den lokala administrationen att nå 
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ut till distrikt och byar. Större utvecklingsprogram kunde nu också nå Asadabad (Malkasian & 

Meyerle, 2009, ss. 16-17). I övrigt var den internationella närvaron sparsam, inga USAID projekt drevs 

i distrikten i Kunar och endast ett fåtal NGO opererade i provinsen, då med kontor i Kabul och lokal 

krafter i området (Malkasian & Meyerle, 2009, s. 30). Paul Baker, Afghanistan Country Director för 

CARE International, säger i en intervju i en studie av NGO säkerhet av Clinton Watts, att NGO: er 

undviker att associera sig med militära styrkor i östra och södra delarna av landet för inte riskera 

säkerheten (Watts, 2004). 

Brigadens bataljon i området återupptog 2006 ett annat vägprojekt i, längs Pechfloden, ett projekt 

som gått i stå ett år tidigare till följd av bristande ekonomi och gerillans attacker. Innan förbättringen 

av Pechvägen tog det 4 till 7 timmar att framrycka sträckan, bokstavligen beroende på fiendens 

inverkan. Efter projektet, som kostade 7 miljoner US $ och bekostades helt av PRT ASA, var klart 2008 

tog samma sträcka 45 minuter (Kilcullen, 2009, ss. 89-90). Vägen skar genom tre distrikt och utmed 

den lever ca 100 000 människor utspridda i små byar. Dalen var ett fäste för gerillan och frekvent 

skådeplats för större eldstrider. Bataljonen som opererade i området mellan juni 2006 och maj 2007 

drabbades av 120 skadade i eldstrider under dessa 15 månader. Det politiska läget var inte bättre än 

säkerhetsläget. Polisstyrkan var liten och uträttade litet eller inget. Interna konflikter inom den 

dominerande klanen och tävling om makt mellan inflytelserika äldre präglade dalen (Malkasian & 

Meyerle, 2009, s. 17). 

Under bygget av Pechvägen 2007 till 2008 arbetade både PRT ASA och officerare ur bataljonen i 

området tillsammans med distriktsguvernörerna för att nå ut till lokalbefolkningen och byäldste. 

Guvernörerna besökte byarna och höll shuras för att involvera lokalbefolkningen. Vägen skapade 

frågor och dispyter men dessa gav samtidigt lokal ledare en möjlighet att träda fram för att lösa dem. 

Vägen fungerade som ett instrument för politisk utveckling. Efter vägens färdigställande 2008 mötte 

distriktsguvernörerna på månatlig basis företrädare för byarna i shuras och åtminstone fem by shuras 

hade bildats. Byäldste avdelade 140 man till den lokala polisen, polisen tog också striden mot gerillan 

och lokalbefolkningen hjälpte t.o.m. till att bemanna polisposteringar (Malkasian & Meyerle, 2009, s. 

18) . 

Den civile counterinsurgency rådgivaren vid PRT ASA pekar på att vägen medförde ett minskat antal 

IED-attacker. Säkerheten medgav efter förbättringen av vägen lokala myndighetsföreträdare att 

besöka de avlägsna delarna av provinsen. Det förekom endast smärre bakslag från lokalbefolkningen, 

de rörde utomstående arbetskraft och behov av att flytta hem och affärer på grund av vägens 

sträckning. Det förra problemet löstes genom att endast lokal arbetskraft anställdes, det senare 
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genom förhandlingar. Varje konstruktör avdelade en social organizer som ansvarade för att inkludera 

lokalbefolkningen och förankra projektet lokalt (Kilcullen, 2009, ss. 88-89). 

2008 genomförde Kilcullen fältstudier, och skrev i sina fältanteckningar från besöket vid PRT ASA att 

huvudfokus nu var att öppna Korengal dalen, rensa ut kvarvarande Taliban fästen och föra in politisk 

och ekonomisk utveckling i området. Ansträngningarna koncentrerades på förbättringen och 

asfalteringen av vägen som skär genom dalen. Vägen ger de egna styrkorna möjlighet att nå byarna 

och samtidigt tvinga ut fienden samt isolera honom från byborna. Projektet omfattar en serie av 

förhandlingar och avtal med företrädare för det lokala samhället. Företrädare för byar och klaner 

engagerades för den delsträckning som berör deras område. Angreppssättet har gett PRT insikter i 

hur de olika strukturernas inflytande sträcker sig funktionellt och geografiskt, och samtidigt givit 

lokalbefolkningen en känsla av ägarskap. Eftersom lokal arbetskraft bygger vägen är de troligt att de 

även försvarar den mot attacker från Talibaner. Vägbygget orsakar också dispyter som behöver lösas. 

Det är en möjlighet att låta lokala företrädare för regeringen ta ledartröjan och knyta befolkningen 

närmare administrationen (Kilcullen, 2009, s. 90). Kilcullen pekar på att det amerikanska fokuset 

2005 -2006 låg på strid, nu 2008 är det ANA och ANP som bär huvudansvaret för 

säkerhetsoperationerna (Kilcullen, 2009, s. 92). 

En politisk rådgivare vid PRT ASA 2008 pekar på att det blivit rutin vid amerikanska PRT att involvera 

lokalbefolkningen i projekt, särskilt säkerhets aspekter av projekten, det ger en känsla av lokalt 

ägarskap och en vilja att skydda dem. PRT ASA tillämpar också en 10 km regel. Av den okvalificerade 

arbetskraften skall minst 80 procent komma från ett område med radien 10 km från arbetet. 

Projekten sprids också ut över tiden för att skapa en långsiktig effekt. (Kilcullen, 2009, ss. 92-93). PRT 

följer även utvecklingen av den ekonomiska ersättning Talibanerna ger, och lägger sina löner till den 

lokala arbetskraften strax ovanför (Kilcullen, 2009, s. 91). 

PRT ASA arbete med vägprojektet i Korengal dalen är ett stöd för de övriga operationerna i dalen. 

Det hela kretsar runt guvernör Rachmans politiska manöver. Rachman inför strikt kontroll av 

befolkningen, och tillåter inga rörelser till de norra delarna av dalen, undantag ges endast för 

medicinska skäl. Avsikten är att sätta press på lokal ledare, så att de skall inleda förhandlingar om 

administrationens tillträde till området och befolkningen. Samtidigt genomför afghanska och 

amerikanska markförband stridsoperationer mot det starkare motståndet i de södra delarna av 

dalen.  Rachman har använt strategin vid fler tillfällen och förhindrat införsel av matolja, socker och 

te till vissa områden (Kilcullen, 2009, ss. 103-104). Detta beskrivs som en innovativ politisk manöver 

av Kilcullen, men enligt andra uppgifter förvärrade guvernör Rachmans politik en redan spänd 
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relation mellan regeringen och befolkningen i Korengal dalen. Genom att förhindra införseln av 

matvaror och hota invadera dalen med milis och straffa invånarna distanserades befolkningen från 

regeringen (Giustozzi, 2007, s. 65). Enligt Washington Post lämnar de amerikanska styrkorna år 2010 

Korengaldalen efter flera års nästan konstanta stridigheter, och med fler än 40 stupade soldater 

(Jaffe, 2010).  Koncentrering av styrkorna är en del i nya amerikanska strategin med 

truppförstärkningar, och mer trupp innebär paradoxalt nog att kontinuiteten inte kan behållas i 

Korengaldalen. 

Att vägbyggen inte i sig kunde skapa en tillräcklig effekt visar antalet attacker från 

motståndsrörelsen. Malkasian bekräftar att provinsen trots alla ansträngningar är en av de 

våldsammaste i landet, men att markanta förbättringar har skett i två områden, Kunar dalen och 

Pech dalen (Malkasian & Meyerle, 2009, s. 21). 

Anda, metod och substans 

Anda 

I det amerikanska konceptet är Unity of Command en självklarhet inom den militära enheten, så även 

inom PRT ASA. En militär chef för ensam befälet. Samtidigt visar empirin på att andan i förhållandet 

till utomstående aktörer präglas av en medvetenhet, en vilja till samarbete och en vilja till en tydlig 

arbetsfördelning. PRT kompletterar de andra aktörer genom att etablera säkerhet för 

lokalbefolkningen i fientligt inställda områden, och det främsta målet är att stärka banden mellan 

den afghanska administrationen och befolkningen och samtidigt isolera gerillan. Vägprojektet 

används som en metod att uppnå målen, de ekonomisk utvecklingsprojektet – vägbygget – 

understöds av säkerhetsoperationer och används för att uppnå politiska effekter. Samtidigt är det 

svårt att värdera förhållandet till andra internationella organisationer, i och med att få eller inga av 

dem synes ha verkat i området vid tiden. 

Metod 

Metoden för att inkludera de lokala företrädarna har varit förhandlingar och kontrakt. Genom att låta 

lokala företrädare för den afghanska administrationen, guvernörerna, leda kontakterna med bybor 

och deras företrädare, har banden mellan regeringen och befolkningen stärkts. Den politiska 

processen har stötts av militära operationer som satt press på företrädarna at välja sida.  

Substans 

Substansen i samarbetet, vägprojektet, har en koppling till säkerhetsområdet, om än inte direkt. 

Betraktas vägen som en metod att förena befolkningen och få dem att försvara något de gemensamt 

känner ägarskap över, är kopplingen uppenbar. Samtidigt skulle vilket projekt som helst i teorin 
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således betraktas som säkerhet. Vägen var dock en stödjande verksamhet för att öka rörligheten 

inom ramen för en större operation, och asfalteringen gör det i sig svårare att placera ut vägbomber, 

samtidigt som vägen även skapar möjligheter att försvara istället för att jaga fienden. Kilcullen 

påpekar att vägbyggen inte är en patentlösning, men utförda på ett riktigt sätt ger de goda 

möjligheter att förena krafterna. 

Således kan den relativa framgången med vägprojektet ses i ljuset av teorin. Genom att agera inom 

ett område där ingen annan verkade, i detta fall på grund av fientligheter, kunde PRT komplettera 

andra ansträngningar, som det större USAID projektet. Genom att engagera lokalbefolkningen i 

projektet vanns flera fördelar. Arbetstillfällen, ägarskap mm Förhandling och kontrakt med var och 

en av de berörda byarna borgade för framgång i detta arbete. 

Uppenbart har det större USAID projektet ett stort genomslag, då det sammanbinder två 

provinshuvudstäder och medför en möjlighet till stark ekonomisk utveckling i stora områden. Det 

medför sannolikt fler negativa konsekvenser än trafikolyckorna, som Kilcullen pekade på kan 

användas för att knyta befolkning och administrationen närmare varandra. Samtidigt kan det som ett 

exempel på en tydlig arbetsfördelning och en komplettering snarare än dubblering där USAID 

genomför storskaliga och långsiktiga infrastrukturprojekt, koordinerat med, men ändå självständigt 

från PRT. PRT genomför säkerhetsoperationer och använder vägprojektet som en metod att förena 

befolkningen och knyta dem närmare administrationen, och samtidigt isolera gerillan. Det som skiljer 

mot de flesta traditionella militära operationer är att den militära styrkan förfogar över nya 

kapaciteter, ekonomiska resurser och kompetens, som ger möjligheter till innovativa militära 

lösningar. Möjligheten att verka inom nya områden och lämna effekter inom politisk och ekonomisk 

utveckling medför uppenbarligen ett stort ansvar och riskerar att, om den appliceras felaktigt, 

motverka de övergripande ansträngningarna. Men sådan är redan den militäre chefens situation, att 

militärt våld som används på felaktiga grunder ofta får förödande konsekvenser. Det handlar således 

om förberedelser, utbildning och träning samt att stödja chefen med rätt kompetens. På samma sätt 

som chefen stöds att fatta beslut i fråga om militära funktioner bör chefen stödjas med relevant civil 

kompetens. 

e. Jämförelse mellan fallen 
Nedan i figur 1 återfinns en sammanställning av den genomförda analysen för respektive tillämpning.  

Ramfaktorerna våldsnivå, andra aktörer och ekonomi är mellan fallen relativa och starkt förenklade 

uppskattningar.  Sammanställningen visar på tre tydliga olikheter i tillämpningen av konceptet. Den 

första rör enhetens funktion. PRT kan fungera antingen som en multifunktionell enhet som själv 
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verkar och lämnar effekter som det amerikanska exemplet, eller som ett nav för samarbete och 

information med externa aktörer som den brittiska tillämpningen. Den andra skiljelinjen rör 

arbetsfördelningen och inriktningen av verksamheten. Den svenska och brittiska tillämpningen är två 

olika sätt att tydligt dela civilt och militärt arbete och samtidigt fokusera på 

säkerhetssektorreformen.  En tredje skillnad handlar om storskalighet kontra gräsrotspåverkan, där 

den amerikanska tillämpningen medvetet använt större projekt som katalysatorer och den brittiska 

och svenska tillämpningen snarare skapat subtilare effekter genom interagerande med lokal 

administration och säkerhetsstyrkor.  



HSU 11 2012-06-12 Sid 46 
HSU 10-12 
Anders Ericson 

 UK PRT MES 
2003-2006 

NL PRT PEK 
2004-2005 

SWE PRT MES 
2006-2010 

US PRT ASA 
2006-2010 

Våldsnivå Låg Låg Mellan Mycket hög 

Andra aktörer Mångfald Mångfald Mångfald Fåtal 

Ledning Trojka fattade 
gemensamma 
beslut. 

Delat mellan militär 
chef och politisk 
rådgivare. 

Delat mellan militär 
chef och civil 
företrädare. 

Militär chef 

Ekonomi Mellanstor egen 
budget. 

Mellanstor egen 
budget. 

Mycket liten egen 
budget. 

Stor egen 
budget. 

Militära 
styrkans 
fokus 

Små patruller med 
fokus på SSR. 

Mission Team 
samlar info om 
lokala 
utvecklingsbehov. 

Säkerhetsoperationer i 
samarbete med 
ANSF. 

Stöd till brigaden 
i samverkan med 
lokal 
administration. 

Civila delars 
fokus 

Egna mål, 
självständiga. 

Varierat, QIP, egna 
projekt och projekt 
i samarbete med 
NGO. 

Långsiktiga projekt av 
SIDA. 

Gemensamt med 
det militära 
fokuset. 

Anda Hög grad av 
samarbete med 
lokal 
administration och 
UNAMA. 

Hög grad av 
samarbete med 
lokal administration 
och NGO. 

Hög grad av 
samarbete med lokal 
administration och 
ANSF. 

Hög grad av 
samarbete med 
lokal 
administration 
och ANSF. 

Metod Politiska 
förhandlingar i 
samarbete med 
UNAMA för at 
avstyra våld. 

Förhandlingar och 
avtal med lokal 
administration och 
NGO. 

Gemensamma 
säkerhetsoperationer 
med ANSF, delad 
planering och ledning. 

Serie av 
förhandlingar 
med bybor för att 
skapa politisk 
enighet och 
ägarskap. 

Substans Stöd till 
polisreform. Stöd 
till civila 
institutioner. 

Varierade 
utvecklingsprojekt. 

Gemensamma 
operationer med 
ANSF. 
Gemensamma 
ledningscentraler med 
ANSF, stöd till polisen. 

Vägprojekt i 
samordning med 
militära 
operationer som 
politiska 
katalysatorer. 

     

     
Figur 1 Matris utvisande en stiliserad jämförelse av de olika koncepten. 
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5. Slutsatser 

a. Slutsatser för PRT konceptet 

Den brittiska tillämpningen 

En tydlig arbetsfördelning och fokus på säkerhetssektorreformen har i den brittiska tillämpningen 

bidragit till ett fungerande samarbete med utomstående aktörer. Den civila verksamheten har haft 

egna målsättningar och program, men kopplade till säkerhetssektorreformen och nära knutna till den 

militära verksamheten. Samtidigt har PRT MES samarbetat aktivt med UNAMA för att avstyra våld 

mellan krigsherrar. Den brittiska tillämpningen visar att PRT konceptet kan kombineras med en tydlig 

arbetsfördelning samtidigt som de olika delarna stöder varandra, åtminstone i en relativt tillåtande 

operationsmiljö. 

Den brittiska tillämpningen karakteriseras av en småskalighet, både i den militära delen med små 

självständiga patruller och i de ekonomiska utvecklingsprojekten fördelade på mindre projekt till stöd 

för säkerhetssektorreformen. Patrullerna och även de ekonomiska projekten genomfördes också 

tillsammans med den lokala polisen och administrationen och hade i de bästa fallen en god lokal 

förankring. Små projekt innebär mindre effekter, men också att en möjlighet att värdera resultat och 

eventuellt förändra inriktningen finns. Små steg framåt i utvecklingen inom varje område, säkerhet, 

politik och ekonomi, borde leda till mindre risk för att något av områdena blir eftersatt. Ett sådant 

lågprofilangreppssätt kräver dock goda insikter och stort tålamod. 

Den nederländska tillämpningen 

Den nederländska tillämpningen visar att PRT-konceptet behöver fokuseras. Utan tydlig inriktning för 

verksamheten riskerar PRT bli en av många aktörer inom utvecklingsområdet. När inte PRT:s 

multidimensionella kapacitet motiveras av en fientlig miljö, som inte tillåter andra aktörer att verka, 

måste enheten hitta en annan roll. Kanske är det i en sådan situation PRT:s uppgift att fungera som 

ett nav för information och en möjlig plattform för samarbete för de villiga. I sådant fall är förmågan 

att dela och utbyta information med andra lika viktig, eller viktigare, än att själv kunna utföra 

utvecklingsprojekt. Exemplet visar också att samarbete med en väletablerad NGO kan ge värdefull 

lokal förankring. 

Den svenska tillämpningen 

Den tydliga arbetsfördelningen innebär fördelar, som att dubbelarbete undviks, men även att den 

svenska tillämpningen inte har de instrument som behövs för att verka direkt inom framförallt 
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ekonomisk utveckling. En tydlig arbetsfördelning, som i den svenska tillämpningen, behöver stödjas 

med informationsåtgärder och instrument för att hantera lokalbefolkningens förväntningar. Den 

tydliga arbetsfördelningen kan kopplas till såväl Brehmers modell som Kilcullens modell Three Pillars 

of Counterinsurgency, genom att arbeta inom respektive sfär kan de olika ansträngningarna 

komplettera och stödja varandra. 

Samtidigt bör den svenska tillämpningen ses som en relativ framgång sett ur både ett civil-militärt 

samverkansperspektiv och ett operativtperspektiv.  Genom att arbeta långsiktigt tillsammans med 

afghanska säkerhetsstyrkor uppnås små men avgörande effekter inte bara inom säkerhetsområdet, 

utan även indirekta effekter inom politisk och ekonomisk utveckling. Detta stämmer väl överens med 

Brehmers gräsrots koncept, där förändring snarare kommer underifrån, än genom storslagna planer 

lanserade från ovan. 

Den amerikanska tillämpningen 

I den amerikanska tillämpningen fungerar PRT som en multidimensionell enhet och ingår i en 

obruten amerikansk, militär ledningskedja. PRT fungerar som en understödjande enhet för de 

övergripande operationerna. Relativt omfattande och långsiktiga utvecklingsprojekt, som 

vägbyggnationerna, understödda av militära säkerhetsoperationer, används som motorer för att 

uppnå främst politiska effekter. Vägprojektet ger i sin tur ökad rörlighet för brigadens förband 

samtidigt som det underlättar handel och främjar ekonomisk utveckling. Samtidigt som tillämpningen 

gör sambanden mellan säkerhet, politisk utveckling och ekonomisk utveckling konkreta och tydliga 

finns det inneboende risker med detta storskaliga angreppssätt. Inte bara de positiva effekterna utan 

även de negativa effekterna blir större. Eftersom det är mycket svårt, eller rent av omöjligt, att helt 

förutsäga och planera effekter i ett komplext socialt system riskerar storskaligheten att slå tillbaka. 

En serie av förhandlingar genomfördes med lokalbefolkning och lokal administration och bidrog till 

lokalt ägarskap och engagemang men samarbetet var inte oproblematiskt. Guvernör Rachmans 

politiska plan för Korengal dalen, att beröva byborna tillförsel av baslivsmedel, förneka dem 

identitetshandlingar och hota dem våld exemplifierar en av svårigheterna med att samarbeta med 

den lokala administrationen. Legitimitet är inte given endast för att samarbetet sker med den lokala 

administrationen. Problematiken är besläktad med den som Metz och Biddle identifierar gällande 

stöd till en korrupt regim som är ovillig eller oförmögen till förändring (se kapitel 2). 

Den amerikanska tillämpningen visar på en kombination av förmåga att verka multidimensionellt 

självständigt och samtidigt samarbeta med den lokala administrationen, säkerhetsstyrkorna och 

lokalbefolkningen. Samarbetet med andra internationella organisationer framstår dock som blygsamt 
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i den amerikanska tillämpningen. Internationella hjälporganisationer undvek av säkerhetsskäl att 

förknippas med militära styrkor och före vägkonstruktionen hade inte ens UNAMA ett kontor i 

provinshuvudstaden. Således medförde det betydligt sämre säkerhetsläget sannolikt färre 

möjligheter till samarbete. 

Sammanfattande slutsatser för PRT konceptet 

PRT-konceptet rymmer flera aspekter av civil-militärt samarbete. Enheterna kan, om än med 

betydande skillnader i resurser, verka självständigt inom både ekonomisk utveckling och politisk 

utveckling, men de fungerar även som ett slags nav för samarbete med alla övriga aktörer i 

ansträngningarna. Tyngdpunkten på dessa aspekter har legat olika i de olika tillämpningarna. Mest 

framgångsrikt har konceptet varit när tyngdpunkten legat på samarbete med externa aktörer kontra 

att verka självständigt, vilket tydligast exemplifieras av de olika utvecklingsprojekten vid det 

nederländska PRT, där samarbete med internationella hjälporganisationer tillförde kompetens och 

kunskap om lokala förhållanden som bidrog till långsiktig hållbarhet. 

Arbetsfördelningen mellan civila delar och den militära styrkan skiljer mellan fallen.  En tydlig 

arbetsfördelning har lett till framgångar i det brittiska konceptet. Separationen av den civila och 

militära verksamheten i det svenska konceptet uppfattats dock som problematiskt av den inblandade 

personalen. Olikheterna mellan de olika provinserna utnyttjades också som politisk hävstång för 

guvernörer som ville stärka sin ställning gentemot Kabul. Orimliga förväntningar har byggts upp hos 

den lokala befolkningen. På så sätt kan en i grunden sund tillämpning av PRT-konceptet, med en 

tydlig fördelning av arbetet och fokus på säkerhet, påverkas negativt av den spretande tillämpningen 

mellan olika provinser som underminerar en sammanhängande informationsstrategi. 

En tredje skiljelinje finns mellan större utvecklingsprojekt avsedda att fungera som katalysatorer för 

både politisk, ekonomisk utveckling och säkerhet, som det amerikanska vägprojektet, och ett 

gräsrotsangreppssätt där effekterna av aktiviteterna är mindre och uppstår mer som en följd av 

själva samarbetet och interaktionen, som de svenska gemensamma patrullerna med den lokala 

polisen. Eftersom effekterna av de aktiviteter som planeras och genomförs är mycket svåra, eller rent 

av omöjliga, att såväl förutsäga som fullt ut bedöma, kan den förra tillämpningen med stora steg 

framåt innebära en större risktagning och går det fel är det svårare att vända utvecklingen rätt. 

Effekterna av det senare angreppssättet, att påverka genom interaktion, är små och syns kanske inte 

förrän på sikt vilket ställer höga krav på tålamod, ihärdighet och långsiktighet, något som kan vara 

svårt med de relativt täta bytena av den militära personalen.  
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Att PRT-konceptet behöver tillämpas olika beroende på en rad faktorer, operationsmiljö, skede i 

konflikten, den lokala administrationens förmåga, det lokala samhällets och lokalbefolkningens 

förutsättningar och behov är tydligt, det framgår även av andra undersökningar såsom Jacobsens. 

Vad den här studien kan visa är att oavsett dessa faktorer, och oavsett hur PRT-konceptet tillämpas, 

kommer det civil-militära samarbetet att underlättas av ett angreppssätt som överrensstämmer med 

modellens utgångspunkter. 

b. Slutsatser för modellen Harmony of Efforts 

I stora drag håller modellen Harmony of Efforts mycket väl för att analysera civil-militärt samarbete 

inom ramen för en counterinsurgency operation, och modellen har stora gemensamma ytor med 

counterinsurgency teorin. 

Modellen stärks av det brittiska och svenska fallen. Framförallt den tydliga arbetsfördelningen mellan 

PRT olika delar i kombination med ett gemensamt strävande mot angränsande målsättningar inom 

säkerhetssektorreformen överstämmer med modellen. 

Modellen stärks ytterligare av det nederländska exemplet. Exemplet visar att bristande information 

och kunskap om andra aktörer kan medföra dubbelarbete. Fokus låg snarare på att verka, att själv 

lämna effekt, än att samverka, genom att dela arbetet med andra. Bristen på fokus och spretigheten 

medförde en otydlig arbetsfördelning mellan PRT och andra aktörer. Exemplet visar också att 

metoden, förhandling och avtal, med fördel kan användas för att uppnå en lokal förankring och 

långsiktig hållbarhet. I counterinsurgency operationer är lokalt ägarskap avgörande. En avslutande 

fas, där ansvar för fortsatt drivande av projekt överlämnas till lokala företrädare, bör alltid ingå i alla 

samarbeten. 

Modellen behöver dock justeras på ett par punkter. Det amerikanska konceptet med en militär chef 

för PRT som förfogar över en egen, relativt stor, budget för projekt, avdelad från 

försvarsdepartementet, innebär att enheten kan verka självständigt. Unity of Command kan således 

råda inom en multifunktionell civil-militär enhet på taktisk nivå, utan de problem och svårigheter som 

enligt modellen oftast uppstår i en sådan situation. Anpassning genom erfarenhet från fältet 

tillsammans med träning och utbildning kan sannolikt förklara detta. Enheten är trots sin 

multifunktionalitet dock fortfarande beroende av samarbete med andra aktörer för att uppnå 

målsättningarna och i det stycket är modellen i allra högsta grad fortfarande giltig. 

Analysen av den svenska tillämpningen visar att modellen behöver justeras med anledning av 

erfarenheterna från samordning och koordinering inom säkerhetsområdet. Gemensam planering och 
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integrerade ledningsfunktioner kan vara en framkomlig väg inom civil-militärt samarbete när 

målsättningar och verksamhet är mycket nära besläktade, som i fallet med samarbetet mellan PRT 

MES och de afghanska säkerhetsstyrkorna i samband med presidentvalet 2009. 

Modellens största förtjänst är att den hjälper oss att bättre förstå och tänka runt civil-militär 

samverkan. Sannolikt är det lättare att nå gehör för modellens tankar genom att exemplifiera hur 

den kan omsättas i handling. Operationaliseringen av modellen har varit det som varit svårast i denna 

studie, och troligtvis är det på samma sätt när det kommer till pratisk handling. I det stycket ger 

studiens breda underlag en god insikt i vad som fungerar bättre respektive mindre bra avseende 

samarbete mellan civila aktörer och militära styrkor på taktisk nivå, i komplexa fredsoperationer. 

 

c. Övriga slutsatser 

Fortsatt utveckling av multifunktionella enheter bör inte endast omfatta kopplingen mellan bistånd 

och säkerhet, ett område som erhållit relativt stor uppmärksamhet. Den här studien pekar på att det 

mellan miltära och polisiära insatser ofta föreligger målsättningar som är tillräckligt närbesläktade för 

att fungera som enande krafter för ett fungerande samarbete. Därför bör samarbete inom detta 

område, även på myndighetsnivå, vara av särskilt intresse. Resultaten pekar även på den avgörande 

betydelsen av politisk förändring, och hur militära insatser inom säkerhetsområdet kan få betydelse 

för den politiska utvecklingen. 

Framtida militära insatser kommer att fortsatt ställa krav på civil-miltärt samarbete. Även om 

koncept med multifunktionella enheter på taktisk nivå förkastas talar undersökningen för att en 

förmåga att hantera informationsutbyte med utomstående aktörer, inklusive civila 

hjälporganisationer, är en förutsättning för alla militära enheter som verkar i en komplex 

operationsmiljö. En medvetenhet om andra aktörer och deras målsättningar och sätt att operera är 

en lägsta nivå och grundläggande bas för den militära styrkan om den skall kunna verka effektivt. 

PRT- konceptet visar att funktionen med civila rådgivare kan vara ett steg mot bättre förståelse, 

kunskap och förmåga att utbyta information. Framtida militära enheter som sänds ut bör därför 

fortsatt bemannas med komptenta civila rådgivare. Kan de dessutom träna tillsammans för insatsen 

kan även det bidra till ökad förståelse och kunskap hos både militär och civil personal. 
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