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Vinna eller försvinna! 
En studie av afghanska arméns krigföringsförmåga. 

 
Sammandrag: 
I samband med att Afghanistan själva skall ta över säkerhetsansvaret i landet från 2015 kommer en stor 
del av framgången bero på den afghanska arméns (ANA) förmåga och färdigheter. Avseende dess 
kapacitet att klara av denna uppgift har det framförts tvivel. Mot bakgrund av detta kommer den 
afghanska arméns krigföringsförmåga i nutid att undersökas i denna uppsats i syfte att kartlägga 
eventuella förtjänster samt brister som i sin tur kanske kan ge en fingervisning om framtiden. 
 
Metoden utgörs av en fallstudie av (ANA) där ett analysverktyg skapas med hjälp av J.F.C Fullers 
teorier om krigföringsförmåga han framför i sin bok ”The Foundations of the Science of War” och 
specifikt det han benämner som the threefold order. Krigföringsförmågan delas i sin tur in i fysiska, 
konceptuella och moraliska faktorer. 
 
Med hjälp av detta analysverktyg sorterar jag undersökningsmaterialet, som framförallt utgörs av 
rapporter från det amerikanska försvarsdepartementet och kongressen, med hjälp av kvalitativ 
textanalys. 
 
Avslutningsvis besvaras den övergripande frågeställningen genom en analys av det insamlade 
undersökningsmaterialet och en avslutande diskussion. 
 
Det övergripande resultatet är att ANA har gjort stora framsteg under de senaste åren men att den 
samlade krigföringsförmågan bedöms som låg. Inom de fysiska faktorerna är det framförallt den låga 
krigsdugligheten bland fältförbanden samt inom flygvapnet och stödfunktionerna som drar ner betyget. 
Inom de konceptuella är det bristen på utbildare, den svaga rekryteringen och utbildningen av 
underofficerare och olika traditioner inom officerskåren. Det som är sämst är de moraliska faktorerna 
där framförallt etniska problem och nepotism bidrar till splittring inom armén. 
 
Nyckelord:  Afghan National Army (ANA), J.F.C Fuller, krigföringsförmåga, Fighting Power. 
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1 INLEDNING 
– Vi ser en afghansk armé som brottas med lojalitetsproblem och ibland upp till 80 procents 
frånvaro. Risken finns att landet splittras i ett inbördeskrig mellan krigsherrar, säger Robert 
Egnell.1  
 
Är den afghanska armén verkligen så illa däran trots allt stöd som den erhållit och alla 
utbildningsinsatser som genomförts? 

1.1 Bakgrund 
Den första konferensen som genomfördes efter Talibanregimens fall ägde rum i Bonn i 
december 2001. Syftet med konferensen var att bilda en interimsregering som skulle styra 
landet fram till presidentvalet 2004. 
  
Överenskommelsen efter konferensen lade även grunden till FN-resolution 1383, som bland 
annat omfattade uppsättandet av en internationell säkerhetsstyrka, International Security 
Assistance Force (ISAF). Denna styrka sattes inledningsvis upp i Kabul för att skydda den 
nya afghanska regeringen. Genom olika säkerhetsrådsresolutioner har ISAF successivt tagit 
över säkerhetsansvaret över allt större områden av landet för att sedan år 2006 ha ansvaret för 
hela Afghanistan. Parallellt med denna styrka finns samtidigt den USA-ledda Operation 
Enduring Freedom (OEF) vars uppgift framförallt är terrorist och Talibanbekämpning. 
 
Som ett resultat av Kabulkonferensen 2010, skall Afghanistan ansvara för säkerheten i hela 
landet från och med 2015. Vid denna tidpunkt går västvärldens engagemang avseende det 
militära bidraget in i en ny fas, som framförallt handlar om att stödja säkerhetssektorn med 
utbildning och andra stödåtgärder, till skillnad mot det mer direkt aktiva deltagandet med 
stridande trupp. Någon uttalad bortre gräns för det internationella stödet till den afghanska 
säkerhetsstrukturen finns inte.  
 
I samband med att Afghanistan själva skall ta över säkerhetsansvaret i landet kommer en stor 
del av framgången bero på den afghanska arméns förmåga och färdigheter. Avseende den 
afghanska arméns kapacitet att klara av denna uppgift har det framförts tvivel, bl.a. i form av 
etnisk obalans, dålig utbildning och dålig utrustning som till del är sämre nu än när 
Sovjetunionen lämnade landet 1989.2  
 
En metod att mäta en armés kapacitet i att lösa sin huvuduppgift, väpnad strid, är att 
undersöka dess ”krigföringsförmåga” 3.  Krigföringsförmågan bygger på tre delar, de fysiska-, 
vilket bland annat omfattar materiel och förband, de konceptuella- som bland annat omfattar 
doktriner och reglementen och de moraliska faktorerna som bland annat omfattar ledarskap, 
etik och moral. Dessa faktorer kan härledas från den brittiske officeren och militärteoretikern 
J. F. C Fuller (1878-1966) och hans verk, The Foundations of the Science of War.4 Fuller 
benämner dessa faktorer som ”the threefold order” i sin bok. För att uppnå en bra förmåga 
hos en armé är det viktigt att dessa tre faktorer var för sig är tillgodosedda samt att det råder 

                                                
1 Egnell, Robert. (den 9 november 2011). Kritik mot bantad Afghanistanstyrka 
2 Professor Torsten Björkman, FHS, föreläsning vid workshop på FHS 2012-02-02. 
3 Försvarsmakten. (2011). Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: FMLOG 
APSA grafisk produktion, sid 58. 
4 Detta utvecklas under teorikapitlet. Här ges en kort beskrivning syftande till att bättre förstå 
problemformuleringen. 
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balans mellan dem. Exempel på obalans är att du har väldigt modern och anpassad materiel 
men ingen kunskap hur den skall utnyttjas. Alternativt att du har god kunskap om hur 
materielen skall användas men ledarskapet är dåligt och därigenom bidrar till en låg förmåga. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur är statusen på den afghanska armén (ANA) utifrån J.F.C Fullers teorier om 
krigföringsförmåga som han framför i sin bok ”The Foundations of the Science of War” och 
specifikt det han benämner som the threefold order ? 6 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera den afghanska arméns status på en relativt generell nivå. 
Detta genomförs med hjälp av Fullers teorier, operationaliserade genom den svenska 
militärstrategiska doktrinen för att därigenom kunna göra en övergripande bedömning av 
arméns nuvarande status i samband med den pågående transitionsprocessen. Denna 
bedömning kan sedan ligga till grund för att prediktera arméns förutsättning att klara av 
transitionen av säkerhetsansvaret. Härvid skall jag besvara de övergripande frågorna: 

 Vilka styrkor samt svagheter har den afghanska armén inom varje del av ”the threefold 
order”? 

 Hur är balansen mellan de tre faktorerna enligt ”the threefold order”?  
 

1.4 Avgränsningar  
Utvecklingen inom den afghanska armén går fort, speciellt upprättandet av den speciella 
träningsorganisationen Nato Training Mission Afghanistan (NTM-A) sent 2009. Av den 
anledningen kommer jag som underlag till analysen att endast använda mig av underlag 
avseende afghanska armén som sträcker sig max två år bakåt i tiden, (mars 2010). 
 
Jag kommer inte ha några synpunkter eller göra en bedömning avseende ANAs kvantitet. 
Anledningen till detta är att numerären ändras mer eller mindre konstant byggd på en analys 
eller process jag inte har någon inblick i. Därför antar jag att den numerär som är gjord är 
”rätt” i förhållande till ANAs uppgifter. 
 
I syfte att underlätta insamlande samt bearbetande och lagring av data kommer jag endast att 
använda mig av öppna källor. 
 
Då jag skriver om afghanska armén, ANA inkluderar jag också afghanska flygvapnet, om jag 
inte nämner det separat. Anledningen till detta är att flygvapnet, som separerades från armén 
2010, framförallt används till att understödja armén inom ramen för deras COIN-operationer. 
Dessutom förs diskussion om att återinföra flygvapnet under armén.9 Eftersom flygvapnet 
mer eller mindre har en understödjande (supporting) roll till armén underordnar jag det under 
ANA i detta fall. 

                                                
6 Fuller, J. F. C (1926). The Foundations of the Science of War. London: Hutchinson & CO. (Publishers), LTD. 
Nytryck av Books Express Publishing (2012), sid 49. 
9 United States Department of Defense. (2011). Report on Progress Toward Security and Stability in 
Afghanistan, sid 31-32. 
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1.5 Centrala begrepp 
Krigföringsförmåga. Här använder jag definitionen i enlighet med den svenska 
militärstrategiska doktrinen.10 ”Det är förmågan att genomföra väpnad strid och bygger 
generellt på tillgängliga resurser i form av stridskrafter, kunskaper och föreställningar om hur 
resurserna ska användas på ett effektivt sätt samt en uttalad vilja att använda det militära 
maktmedlet. Krigföringsförmåga bygger på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.”  

1.6 Disposition 
Kap 2. Här redovisas den militärteoretiska grunden för operationaliseringen och metoden för 
insamling och analys av empirin. 
  
Kap 3 innehåller en kort bakgrundsbeskrivning av landet samt en bakgrundsbeskrivning av 
den afghanska armén. Syftet till bakgrundsbeskrivningen tjänar framförallt till att öka 
kunskapen om några av de historiska anledningarna till de etniska problem som påverkar det 
moderna Afghanistan. Denna kunskap kommer framförallt till sin användning vid 
diskussionen avseende de moraliska faktorerna. Syftet med beskrivningen av armén är 
framförallt för att öka förståelsen för indelning, gruppering samt uppgifter. 
 
Kap 4. Här presenteras halva empirin, som framförallt utgörs av rapporter från det 
amerikanska försvarsdepartementet och kongressen, som ligger till grund för analysen i 
kapitel 5. För att läsaren skall få en bättre förståelse för det officiella tillståndet i ANA, ges en 
mer omfattande beskrivning än vad som är kravet utifrån mätkriterierna.  
 
Kap 5. Här diskuteras resultatet från kapitel 4 med den andra delen av empirin. För att 
balansera resultatet från kapitel 4 kommer framförallt två relativt kritiska rapporter att 
användas. Resultatet ligger sedan till grund för att besvara de två frågeställningarna. 
 
Kap 6. Här presenteras resultatet från undersökningen 
 
Kap 7. Här återfinns förslag på fortsatt forskning. 
  

                                                
10 Försvarsmakten. (2011). Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: FMLOG 
APSA grafisk produktion, sid 44. 
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2 TEORI och METOD  
Syftet med detta kapitel är att presentera den valda teorin och metoden för att läsare skall 
kunna förstå hur operationaliseringen genomförs och hur analysverktyget är uppbyggt och 
avses användas.  
 
Under arbetets gång har det framkommit att den militärteoretiska bakgrunden till det som 
benämns krigföringsförmåga är tämligen okänd. Detta framkom dels vid en direkt fråga till 
person på HKV med insyn i utvecklingen av den senaste militärstrategiska doktrinen.11 
Dessutom framkommer det i en C-uppsats som behandlar ämnet.12 Av min undersökning 
anser jag att den militärteoretiska grunden till det vi benämner krigföringsförmåga och som är 
baserad på de tre faktorerna, fysiska, konceptuella och moraliska, kommer från den brittiske 
militärteoretikern J.F.C Fullers bok ”The Foundations of the Science of War” från 1926. 
 

2.1 Militärteoretisk grund 

Fuller beskriver i sin bok en idealorganisation som en armé måste ha för att vara framgångsrik 
när den löser sin huvuduppgift. Denna organisation består av tre delar vilka alla har olika 
funktion och syfte, samt att dessa tre delar måste vara i balans. 

Fuller säger att man måste ta hänsyn till den treenighet han anser människokroppen är 
uppbyggd av, eftersom all mänsklig aktivitet är utförd av människor som antingen är en enhet 
i harmoni eller i opposition med varandra. Människan är en blandning av själ, hjärna och 
kropp. Dessa tre former av kraft måste utnyttjas, kontrolleras och vidmakthållas.14 

Människans själ innehåller olika sorters känslor och instinkter. Den starkaste instinkten är 
självbevarelsedriften. I människans hjärna lämnar varje känslointryck ett minne. I minnet 
kommer de olika känslointrycken tillsammans skapa en förståelse och förmåga att se 
samband. D.v.s. öka vår kunskap och allmänbildning. Avslutningsvis har vi kroppen som 
genomför olika medvetna handlingar som alla tjänar någon form av övergripande syfte.15 

Utifrån detta menar Fuller att människokroppen innehåller tre olika sfärer av kraft. Hjärnan 
arbetar i den mentala sfären, själen i den moraliska och kroppen i den fysiska. Detta innebär 
att den totala kraften i kroppen består av dessa tre sfärer. Dessa krafter bildar en treenighet 
och denna treenighet kan inte bli åtskild utan kommer alltid att påverka varandra.16 

Utifrån detta resonemang påstår Fuller att det militära instrumentet kan liknas vid en 
människa och att organisationen därför kommer att utgöras av dessa tre sfärer.17 

Vidare beskriver Fuller dessa krafters roll i krigföringen och han sätter in dem i olika 
sammanhang. Det är den fysiska sfären vi förknippar med den största skillnaden mot en 

                                                
11 Telefonsamtal 2012-02-21 
12 Dufberg, Gustaf. (2005). C-uppsats, mj Gustaf Dufberg, ChP 03-05, sid 8-9. 
14 Ibid, sid 57. 
15 Ibid sid 57. 
16 Ibid, sid 58. 
17 Ibid, sid 79. 
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fredssituation i och med att det är där förstörelsekraften finns.18 Den mentala, moraliska eller 
fysiska kraften vinner inte var för sig kriget, utan det är när dessa tre krafter tillsammans 
agerar som en kraft man når framgång.19 Fuller skriver att den fysiska kraften för en människa 
kan delas upp i tre element; slå på motståndaren, skydda sig och röra sig. För en armé 
motsvaras detta av vapen för bekämpning, till skydd kan man använda sig av pansar eller 
fortifikatoriskt skydd och till rörlighet behövs någon form av fordon.20 Till detta har dessutom 
Fuller lagt till underhåll som reparationer och transport.21  

Den mentala sfären handlar mycket om att ta hand om sina erfarenheter och att förbereda sig 
för framtiden genom ett systematiskt studerande av historien. Fuller skriver att om vi kan 
förstå det faktiska orsakssambandet mellan händelser har vi möjlighet att förutse skeenden 
och agera istället för att reagera.22 Han säger också att krig framförallt handlar om en kamp 
mellan idéer och att de som har bäst idéer och utnyttjar stridskrafterna på bästa sätt segrar.23 
 
Den moraliska sfären anser Fuller är komplex.24 Och han frågar sig också vad man egentligen 
menar med detta semi-mystiska ord.25 Han exemplifierar med Napoleon som han påstår inte 
styrde sina styrkor så mycket med disciplin, däremot med en sorts moraliskt kontrakt mellan 
chefer och underlydande vilket medgav att soldaten gjorde sitt jobb.26 Den moraliska sfären 
skall framförallt användas till att förstå vad som är fördelaktigt och inte vid kontroll av den 
fysiska sfären. Fuller diskuterar vad som utgör grunden för disciplinen. Är det enbart blind 
lydnad, får officerare uttrycka sin tankar, sker befordran på grund av kompetens eller ålder? 
Denna typ av frågor anser han utgör den moraliska sidan av en armé.27 Vidare ger Fuller 
exempel på vad som kan utgöra moral. Dessa är bl.a. lojalitet, självkänsla, kåranda, 
pliktskyldighet, kamratskap etc.28 
 
Dessa tre sfärer sammanfattar jag som att den fysiska utgörs bland annat av stridskrafterna, 
personalen, utrustningen, underhållet mm. I den mentala återfinns våra koncept för stridens 
förande samt hur vi tillser att detta kommer organisationen till del. Detta utgörs bland annat 
av reglementen, doktriner, utbildning samt hur vi avser leda. Avslutningsvis har vi den 
moraliska sfären som behandlar frågor om moral och disciplin samt hur vi förbättrar dessa. 
Dessa faktorer kan vidare brytas ner i delfaktorer. Till del har Fuller gjort det, däremot 
uppfattar jag inte dessa som statiska och därför kan man själv skapa delfaktorer så länge dessa 
bär mot det övergripande syftet inom varje faktor. 

Vilken praktisk användning har då dessa tankar bland ett antal försvarsmakter idag? Svaret på 
det är att dessa tre sfärer utgör själva kärnan i uppsatsen. Det är detta som vi i Sverige kallar 
krigföringsförmåga enligt den svenska militärstrategiska doktrinen.29 I Sverige benämner vi 

                                                
18 Ibid, sid 144. 
19 Ibid sid 146. 
20 Fuller (1926), sid 148. 
21 Ibid, sid 187. 
22 Ibid, sid 94. 
23 Ibid sid 184. 
24 Ibid, sid 116. 
25 Ibid, sid 17. 
26 Ibid, sid 114. 
27 Ibid, sid 142. 
28 Ibid, sid 185. 
29 Försvarsmakten (2011), sid 44. 
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de tre sfärerna som faktorer och den mentala benämner vi som konceptuell, eftersom denna 
faktor behandlar hur vi använder våra koncept, dvs. hur avser vi utnyttja våra stridskrafter.  

Samma begrepp och tolkning återfinner vi inom andra försvarsmakter, men då under 
benämningen fighting power30 eller military power.31 I bland annat Storbritanniens32 och 
NATOs33 militärstrategiska doktriner används samma definition på den mentala faktorn som i 
Sverige,  conceptual.  

Denna definition på krigföringsförmåga som finns beskrivet i de övergripande Brittiska och 
NATO-doktrinerna, återfinns inte i den amerikanska motsvarigheten.34 Anledningen till detta 
vet jag inte, men den amerikanska doktrinen känns mer som en ”kokbok” som beskriver hur 
man skall göra och därmed också saknar den militärteoretiska grund som kanske mer hör till 
den svenska och brittiska traditionen. 
 
Eftersom detta speglar det jag vill undersöka, den afghanska arméns förmåga till 
krigföringsförmåga, så kommer jag att använda mig av dessa faktorer, den fysiska, 
konceptuella och moraliska, med den svenska militärstrategiska doktrinen som grund när jag 
skapar mitt analysverktyg.  
 

2.1.1 Kritik mot Fullers teori 
Fullers teori kan upplevas långsökt i sin härledning. Han tar avstamp från människokroppen 
och menar att nästan all framgång förutsätter en treenighet t.ex. “three principal objects in 
carrying on war”, “From the three spheres of national power emanate three great groups of 
causes of war”, “we find that an army is possessed of a threefold purpose” osv.  
 
Den israeliske professorn i militärhistoria, Azar Gat, kritiserar bland annat Fullers teser som 
pinsamt konstgjorda, värsta exemplet på amatörmetafysik och menar att hans bok mottogs av 
läsarna med förvirring och löje.35 
 
Trots detta så är tydligen hans teori om vad som konstituerar krigföringsförmåga med de tre 
faktorerna gångbara såväl i Sverige som internationellt.  
 
 
 
 
 
 

                                                
30 New Zealand Defence Force. (november 2008). New Zealand Military Doctrine (NZDDP–D) (Second 
Edition)., sid 7-1 
31 Canadian Chief of the Defence Staff. (november 2011). CFJP 01 Canadian Military Doctrine, sid 2-4. 
32 UK Ministry of Defence. (augusti 2008). Joint Doctrine Publication 0-01 British Defence Doctrine, sid 4-1. 
33 NATO. (2010). Allied Joint Doctrine, AJP-01(D), sid 1-10. 
34 Joint Chiefs of Staff. (den 20 mars 2009). Joint Publication 1, Doctrine for the Armed Forces of the United 
States 
35 Gat, Azar. (2001). A history of military thought- From the enlightenment to the cold war. Oxford: Oxford 
University Press, sid 544. 
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2.2 Metodbeskrivning 
Här beskrivs den valda metoden för att genomföra fallstudien.  

2.2.1 Metod 
Innan jag beskriver den valda metoden vill jag påminna om den övergripande 
frågeställningen; Vilka är den afghanska arméns övergripande styrkor samt svagheter utifrån 
en analys grundad på J.F.C Fullers teorier om krigföringsförmåga baserad på ”the threefold 
order”? 
  
Frågeställningen bygger på två delar. Den ena är att ta fram styrkor och svagheter inom varje 
del av Fullers tre faktorer. Den andra frågan är om det är balans mellan de tre faktorerna.  
 
För att kunna besvara frågorna måste jag först kategorisera undersökningsmaterialet. Den 
metoden har sin grund i kvalitativ innehållsanalys.36 Den bygger på att jag skapar 
innehållskategorier utifrån de tre områden som konstituerar krigföringsförmåga enligt 
operationaliseringen nedan. Dessa innehållskategorier använder jag sedan som ett raster när 
jag sorterar in empirin under någon av de tre faktorerna, fysiska, konceptuella eller moraliska.  
 
Som jag har sagt tidigare har Fuller i sin teori till del brutit ner dessa faktorer i vissa 
delkomponenter, men att de är upp till var och en att skapa andra delkomponenter så länge 
dessa bär mot det övergripande syftet. Som hjälp vid framtagandet av dessa delkomponenter 
kommer jag att använda de som står i den svenska militärstrategiska doktrinen som grund.37 
 
Resultaten jag sorterar in under respektive fack kan vara av kvantitativ karaktär som faktiska 
siffror avseende tillgänglighet på personal, materiel eller något annat. Eller så är det av 
kvalitativ karaktär som till exempel att det finns en utbildningsplan eller doktrin utan att för 
den skull kvantifiera hur bra utbildningen eller doktrinen är.  
 
Vissa resultat kan sorteras under flera kategorier. Exempelvis kan graden av personal som 
slutar i förtid både sorteras in under fysiska kategorin i form av antalet personer kopplat till 
måluppfyllnad, eller under moraliska faktorer som ett kvantitativt mått.  
 
Under kapitel 4 kommer jag att sortera in empirin under respektive fack utan någon analys. 
Analysen kommer under kapitel 5 där jag genom en resultatdiskussion med hjälp av mer 
kritiska rapporter analyserar de olika resultaten för att därigenom skapa en bredare analys och 
öka trovärdigheten.  
 

2.2.2 Alternativ metod 
Det jag skulle kunna använda mig av är en komparativ metod med idealtyp.38 Detta hade då 
inneburit att jag hade skapat en idealtyp för hur den afghanska armén skulle vara organiserad 
för att lösa sina uppgifter. Denna idealtyp skulle då vara ett facit jag sedan kunde mäta 
verkligheten mot. Då hade jag kunnat använda en kvantitativ metod och därigenom på ett 
bättre sätt mäta måluppfyllnaden. Den största invändningen mot detta är problemet att skapa 
idealtypen eftersom den kräver en väldigt noggrann analys som inte får plats i denna uppsats.  
                                                
36 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, sid 190, 197-198. 
37 Försvarsmakten (2011), sid 44-45. 
38 Denk, Thomas. (2002). Komparativ metod- förståelse genom jämförelse. Malmö: Holmbergs i Malmö AB.s 11 
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2.3 Operationalisering av Fullers teori 
Här beskrivs hur Fullers teorier operationaliseras, bland annat med hjälp av den svenska 
militärstrategiska doktrinen till att bli det raster jag sedan sorterar in undersökningsmaterialet 
efter. 

2.3.1 Krigföringsförmåga  
I den militärstrategiska doktrinen står det att ”förmågan att genomföra väpnad strid bygger 
generellt på tillgängliga resurser i form av stridskrafter, kunskaper och föreställningar om hur 
resurserna ska användas på ett effektivt sätt samt en uttalad vilja att använda det militära 
maktmedlet. Krigföringsförmåga bygger på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.”39 
 
Krigföringsförmåga tar dock lång tid att bygga upp då processer som till exempel 
materielanskaffning, utbildning och moraluppbyggnad är komplexa – samtidigt som en balans 
måste råda mellan de olika faktorerna. Om en snedfördelning uppstår mellan faktorerna ökar 
risken att svagheter framträder som en motståndare kan utnyttja.40 

2.3.2 Innehållskategorier41 
Innehållskategorierna har sitt ursprung i en nedbrytning av de fysiska, konceptuella och 
moraliska faktorerna med den svenska militärstrategiska doktrinen som grund. 
 
Jag försöker dessutom anpassa innehållskriterierna till del mot undersökningsmaterialet och 
mot bakgrund av den afghanska kulturen, framförallt vid undersökning av de moraliska 
faktorerna, där jag bland annat väljer att studera den etniska balansen och hur den kan påverka 
kåranda, moral etc.  

2.3.2.1 Fysiska faktorer 
De fysiska faktorerna omfattas bland annat av stridskrafter, personal, materiel, infrastruktur 
och deras tillgänglighet. Krigföringsförmågan kan ökas inom relativt kort tid genom 
anpassning och utveckling av de fysiska faktorerna. Medvetenhet måste emellertid finnas om 
att fysiska åtgärder kan vara känsliga för snabba förändringar avseende resurstillgång, 
säkerhetsläge och aktuella insatsmiljöer.  

2.3.2.1.1 Mätkriterier  
Stridskrafter 
Med stridskrafter avser jag de organiserade förband ingående i armén och flygvapnet. Med 
förband inom armén avser jag staber på division, kår och brigadnivå. Bland fältförbanden 
avser jag manöverförband, underhålls- samt understödsförband. Dessa förband är framförallt 
organiserade i bataljonsstorlek men det förekommer också fristående kompaniförband. 
 
Detta är framförallt ett kvantitativt mått. Bedömningen utgörs av den officiella målsättningen 
av antalet förband inom ANA.   
 
Kvalitén på förbanden är inte en del av mätkriteriet eller kravet. Detta kommer dock att ligga 
till grund vid resultatdiskussionen. 

                                                
39 Försvarsmakten (2011), sid 44. 
40 Ibid, sid 45 
41 Ibid, sid 44-45. 
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Denna kategori undersöks eftersom det utgör kärnan av de fysiska faktorerna och är en form 
av syntes av de nedanstående kategorierna. 
 
Personal 
Med personal avser jag de fysiska personer som ingår i ANA och flygvapnet av alla 
kategorier, officerare, underofficerare och soldater.   
 
Detta är ett kvantitativt mått där kriteriet är hur väl ANA är uppfyllt utifrån den officiella 
målsättningen fördelat på de tre kategorierna av personal 
 
Syftet med denna kategori är att undersöka den övergripande personaluppfyllnaden eftersom 
detta i allra högsta grad påverkar förbandens förmåga att lösa sina uppgifter. 
 
Materiel 
Med materiel avser jag den materiel förbanden skall ha enligt de beslutade utrustningslistorna. 
 
Detta är ett kvantitativt krav. Här bedöms tillgången av dimensionerande materielslag i 
förhållande till de uppsatta officiella kraven. 
 
Precis som med personal kommer materieltillgången att ha en stor påverkan på förbandens 
möjlighet att lösa sina uppgifter. 
 
Infrastruktur 
Här avses framförallt de byggnader och anläggningar ANA skall ha utifrån kravet att 
genomföra verksamheten på ett rationellt sätt. 
 
Detta är ett kvantitativt krav. I vilken grad motsvarar genomförda, pågående och planerade 
infrastrukturprojekt ANA behov på kort sikt, (2 år)? 
 
Denna kategori påverkar den fysiska faktorn inom ett antal områden. T.ex ger det möjlighet 
till uthållighet samt skydd i ett område. Det påverkar även den moraliska faktorn i form av 
trivsel. För flyget är det en förutsättning för verksamheten i form av startbanor, hangarer etc.  
 
Uthållighet/underhåll 
Här avses metoder, rutiner, materiel mm för att ANA skall kunna upprätthålla den fysiska 
faktorn över tiden utan att vara beroende av utländsk hjälp. 
 
Denna kategori är framförallt kvalitativ. Krav: I vilken utsträckning finns det metoder och 
rutiner för genomförande av relevant underhåll i den omfattning ANA kräver för att vara 
självständiga? 
 
Syftet med denna kategori är framförallt kopplat till uthållighet i form av att underhålla 
förband med förnödenheter och teknisk tjänst. Denna funktion är oerhört viktig för att kunna 
få långsiktighet inom den fysiska faktorn. 
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2.3.2.2 Konceptuella faktorer 
De konceptuella faktorerna består av en gemensam syn på och kunskap om hur maktmedlet 
ska användas på bästa vis. Dessa föreställningar skapas bland annat genom framtagande och 
implementering av olika doktriner, reglementen och koncept för stridens förande parallellt 
med övning och utbildning. Konceptuella åtgärder ger resultat i det medellånga perspektivet 
och är mindre känsliga för snabba och oförutsedda förändringar. I detta fall stödjer en 
gemensam syn på metoder, doktriner och koncept en kontinuerlig anpassning och ett 
organisatoriskt lärande. 
 
Eftersom ANA är i en uppbyggnadsfas mot ett okänt slutmål, men där man skall nå en topp 
2015, kommer jag framförallt att studera graden av utbildningsmöjligheter. Kopplat till detta 
studeras även utbildning vid försvarsdepartementet och generalstaben. 

2.3.2.2.1 Mätkriterier  
Instruktörer/utbildare generellt 
Här menas särskilt utbildad personal som skall genomföra utbildning av annan personal inom 
ANA. 
Detta är en kvantitativ kategori. Kravet är till vilken grad är antalet instruktörer/utbildare 
tillgodosett generellt i förhållande till uppsatta mål? För att vara självständiga måste 
Afghanistan på egen hand kunna ansvara för utbildningen av sin armé.  
 
Funktionsskolor 
Här avser jag särskilt anpassade skolor för genomförande av militär specialistutbildning. 
 
Kvalitativ kategori där kravet är i vilken utsträckning är behovet av funktions och 
truppslagsskolor omhändertaget? För att få en rationalitet samt långsiktighet avseende 
utbildning och kompetensutveckling inom ANA är detta viktigt. 
 
Utbildning av MoD 
Här avses särskilt framtagen utbildning syftande till att höja effektiviteten hos afghanska 
försvarsdepartementet och generalstaben. 
 
Kvalitativ kategori där syftet är att ta reda på i vilken utsträckning MoD och generalstaben 
utbildas. Detta kan sedan ligga till grund för en bedömning av effektivitet samt möjlighet att 
genomföra planering och ledning av insatser mm. 
 
Officersutbildning 
Med officersutbildning menas här särskilt framtagen utbildning som leder till officer eller 
underofficer. 
 
Kvantitativ kategori där syftet är att ta reda på i vilken utsträckning som behovet av officers 
och underofficersutbildning är omhändertagna. Kravet är framförallt kopplat till 
uppfyllandegraden av behovet av utbildning av officerare.  
 
Dessutom finns en kvalitativ kategori som bedömer nivån på officersutbildningen.  
 
Syftet med denna kategori är att undersöka möjligheten för att tillgodose en långsiktig 
försörjning av officerare och underofficerare med en god kvalité. 
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Doktriner/reglementen 
Med doktrin avses en dokumenterad vilja om vad som är inriktningen för det militära 
maktmedlet samt hur det avses utnyttjas. Med reglemente avses en dokumenterad vilja som 
beskriver hur det militära maktmedlet skall utnyttjas taktiskt.  
 
Kvalitativ kategori. I vilken utsträckning finns det reglementen och doktriner samt hur väl 
följs de? Denna kategori syftar framförallt för att undersöka kulturen och därigenom kunna 
göra en bedömning om möjlighet till att genomföra gemensamma operationer. Dessutom kan 
det ge en fingervisning om det organisatoriska minnet samt eventuella friktioner inom 
chefsskiktet. 

2.3.2.3 Moraliska faktorer   
De moraliska faktorerna utgörs bland annat av ledarskap, etik och moral som präglar en 
försvarsmakt med dess personal. Krigföringsförmågan kan utvecklas genom att de moraliska 
faktorerna påverkas i önskad riktning. Dessa åtgärder tar ofta lång tid, men är i gengäld mer 
bestående. Åtgärderna säkerställer kontinuitet och stärker förtroendet för krigföringsförmågan 
hos personal, allmänhet och omvärld.  
 
Denna faktor anser jag vara den svåraste att bedöma. Mycket beroende på att jag bedömer en 
annan kultur utifrån mina värderingar. T.ex. spelar religionen en mycket mindre roll som 
moralisk faktor i Sverige än vad den gör i Afghanistan. Därför kan det som jag anser vara 
negativt eller märkligt från mina fördomar vara fullständigt självklart och positivt för en 
afghan. Jag kan heller inte ta hjälp av Fuller eftersom även han ansåg att denna faktor var 
komplex. Därför avser jag här att handla i det jag uppfattar som hans anda när jag tar fram 
kategorierna. 
 
Under 2007 tillbringade jag sju månader i landet.42 Jag anser därför att jag har en viss 
förståelse för den afghanska kulturen som kan hjälpa mig att nyansera resultaten och minska 
mina fördomar. 
 
Kategorierna har jag valt mot bakgrund av det jag anser kan vara de mest avgörande inom 
denna faktor. Jag vet att lojalitet mot den egna etniciteten och etnisk balans är viktigt. Jag vet 
att korruptionen och viljan att sko sig på andras bekostnad är omfattande. Personalavgångarna 
anses som höga och det finns dubier angående disciplinen. Mot bakgrund av dessa orsaker har 
jag valt att använda nedanstående kategorier vid bedömning av den moraliska faktorn. 

2.3.2.3.1 Mätkriterier 
Ledarskap 
Med ledarskap avser jag medvetna eller omedvetna handlingar som ökar eller minskar den 
underställda personalens motivering att lösa ställda uppgifter . 
 
Detta är framförallt en kvalitativ kategori. Det jag framförallt försöker studera är om det 
verkar finnas en förhärskande ledarskapssyn? Med detta menar jag detaljer som en positiv 
människosyn, uppdragstaktik eller kommandostyrning, formellt eller informellt, 
föregångsmannaskap etc.   
 
                                                
42 Jag tjänstgjorde som chef Provincial Office i Sheberghan mellan april till november 2007. Därigenom 
interagerade jag mycket med afghaner av olika bakgrund och med olika befattningar. 
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Personalavgångar 
Med personalavgångar avses officerare och soldater som inte fullföljer sin kontraktstid 
antingen på grund av dödsfall, skada, desertering, eller att de inte förlänger sina utgångna 
kontrakt. 
Detta delas sedan upp i en kvantitativ del, d.v.s. hur är nivån avseende personalavgångar 
kopplat till målsättningarna? Dessutom anges det i en kvalitativ del som berör orsakerna till 
personalavgångarna 
 
Moral och disciplin 
Detta är en svår kategori som framförallt är kvalitativ. Här ser jag framförallt moral som vilja 
att lösa uppgift även i svåra situationer och disciplinen som viljan att följa de bestämmelser 
som finns. Givetvis skiljer sig detta mellan olika förband och det finns olika orsaker. Detta 
tjänar framförallt som en indikator på ett fenomen. 
 
Etnisk balans  
Med etnisk balans avses hur fördelningen av de olika etniciteterna Pashtuner, Tajiker, 
Uzbeker, Hazara samt övriga är inom ANA. 
Detta mått är kvantitativt. Hur väl speglar ANA etniska mix landets etniciteter? 
 
Korruption och andra tvivelaktiga beteenden 
Här avses framförallt hur vanligt är det med brott mot det som kan anses vara de formella 
bestämmelserna. Här kommer faktorer som graden av korrumperade officerare, hur stor andel 
av officerare stjäl monetära medel eller annan materiel från sina underordnade eller från sin 
arbetsgivare? 
 
Kvantitativ. Hur är ärligheten avseende hanterande av allmänna medel, tillsättande av tjänster 
etc? Denna kategori kan tjäna som lite av en övrig punkt. Till skillnad mot moral och disciplin 
handlar denna punkt inte om verksamheten på slagfältet utan mer om management. 
 
Personalvårdande åtgärder 
Med personalvårdande åtgärder avses här bland annat ledigheter och andra medvetna åtgärder 
för att öka trivseln bland personalen. 
 
Denna punkt är framförallt kvalitativ. I vilken utsträckning finns ett program eller kultur för 
att omhänderta personalen? Här handlar det framförallt om ”mjuka värden”. 

2.3.3 Styrkor och svagheter med vald metod 
Styrkan i metoden är att jag får en relativt bred uppfattning om styrkor och svagheter inom 
den afghanska armén som jag sedan använder mig av vid resultatdiskussionen samt vid 
besvarandet av frågeställningarna.  
 
Eftersom jag inte anger direkta mätbara mål i många fall utan blandar både kvalitativa och 
kvantitativa resultat kommer reliabiliteten att nedgå. I den bästa av världar hade jag gjort en 
idealtyp av den afghanska armén med exakta värden på innehållskategorierna. Nu finns vare 
sig den empirin eller tiden. Därför kommer jag att använda mig av en stor del kvalitativa 
värden. Kravet på replikerbarhet anser jag ändå vara tillfredställande med anledning av 
notapparat. 
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2.4 Material och källkritik 
För att ge ett värde på mätkriterierna avser jag att använda mig av det jag uppfattar vara den 
officiella amerikanska bilden av situationen i Afghanistan. Denna officiella bild kommer 
framförallt att utgöras av två amerikanska rapporter. Den ena rapporten är från det 
amerikanska försvarsdepartementet, Department of Defense, (DoD). Denna rapport beskriver 
framförallt det allmänna säkerhetsläget i Afghanistan, med tyngdpunkt på situationen och 
utvecklingen inom afghanska armén och polisen. Den andra rapporten kommer från The U.S. 
Government Accountability Office (GAO). GAO är ett politiskt oberoende utredningsinstitut, 
eller revisionsbyrå, som förser amerikanska kongressen med uppgifter hur den amerikanska 
staten använder de allmänna medlen.43 Utöver detta använder jag material från NATOs 
hemsida som intervjuer, artiklar etc. 
 
Sett ur ett tendensperspektiv anser jag att rapporten från det amerikanska 
försvarsdepartementet kan vara mest tendentiös. Thurén skriver att detta är inte heller ovanligt 
under krig.44 Den andra rapporten anser jag vara mer objektiv eftersom det skall vara ett 
oberoende institut som har författat den rapporten. Det övriga materialet från NATO anser jag 
också vara tendentiöst.  
 
Thurén skriver i sin bok Källkritik att ”Om man misstänker att en källa är tendentiös måste 
den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att 
uppgiften ska anses vara trovärdig”.45 För att öka trovärdigheten och balansera den allmänna 
uppfattningen använder jag mig därför till stor del av två aningen mer kritiska rapporter. 
Dessa två rapporter är utgivna dels av International Crisis Group som är en oberoende, 
opartisk, icke statlig organisation som arbetar för att förebygga samt lösa olika dödliga 
konflikter.46 Den andra rapporten kommer från Center for Strategic & International Studies 
(CSIS). CSIS är ett icke vinstdrivande institut som under 50 år försett olika uppdragsgivare 
med strategisk information. CSIS utger sig inte för att vara opartiska, utan arbetar för USA´s 
bästa.47  Däremot anser jag att deras rapport är ganska trovärdig i och med att den framför 
många brister som inte omnämns i rapporten från försvarsdepartementet. 
 
I och med att jag använder mig av dessa olika rapporter med olika tendens för att bilda mig en 
uppfattning av den afghanska armén så anser jag att har handlat i enlighet med Thuréns regel 
enligt ovan.  
 
Jag har även försökt att få fram information från afghanska myndigheter. Detta har visat sig 
svårt då deras officiella webbplatser ännu är under uppbyggnad.48 
 
Att få tillgång till material via ISAF och svenska försvarsmakten har visat sig svårt eftersom 
nästan allt intressant material är hemligstämplat.49 
 
                                                
43 United States Government Accountability Office. (2011). Afghanistan Security Afghan Army Growing, but 
Additional Trainers Needed; Long-term Costs Not Determined. 
44 Thurén, Torsten. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber AB, sid 77. 
45 Ibid, sid 67. 
46 International Crisis Group, About Crisis Group  
47 Center for Strategic & International Studies, About Us, (2012) 
48 Ett exempel är afghanska försvarsdepartementet, ministry of defence, hemsida: http://mod.gov.af/en  
49 Efter telefonsamtal med svensk tjänsteman 2012-03-01 som svar på mail med konkreta frågor till uppsatsen. 
Mailet finns i författarens ägo. 
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Den övriga litteraturen jag använder mig av är framförallt kurslitteratur från HSU eller artiklar 
från Anna Lindh-biblioteket. 

2.5 Validitet50 och reliabilitet51  

2.5.1 Validitet 
Mäts verkligen det jag avser att mäta? I detta fall avser jag mäta krigföringsförmåga. Till min 
hjälp använder jag mig av Fullers teorier som hjälper mig med mätningen. I och med att andra 
har använt sig av Fuller för att mäta detta fenomen anser jag att validiteten är ganska hög 
avseende fenomenet jag skall mäta. Den externa validiteten52 är låg i och med att detta resultat 
endast är giltigt för afghanska armén vid denna tidpunkt. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
Den externa reliabiliteten53 anser jag vara ganska hög eftersom jag inte har genomfört en 
studie av en social miljö utan empirin består av dokument som kan bearbetas av någon annan. 
Den interna reliabiliteten54 är både hög och låg. Den är hög i de fall det handlar om ett 
kvantitativt mått men däremot kan den vara låg när det avser ett kvalitativt dito. Generellt 
anser jag att abstraktionsnivån på innehållskategorierna och mätkriterierna speglar 
reliabiliteten. I detta fall anser jag att den interna reliabiliteten är generellt låg eftersom 
abstraktionsnivån är relativt låg och mätkriterierna är relativt trubbiga. Däremot anser jag att 
de ger en bra fingervisning avseende syftet med undersökningen. 
 

3 BAKGRUNDSBESKRIVNING AFGHANISTAN 
Syftet med detta kapitel är att ge en kort bakgrund till Afghanistan för att på ett bättre sätt 
förstå de utmaningar som landet står inför med anledning av sin historia, etniska 
motsättningar och tradition. Bakgrundsbeskrivning kommer framförallt att användas vid 
resultatdiskussionen av de moraliska faktorerna i kapitel 5. 

3.1 Allmänt 
Bonnöverenskommelsen55 i december 2001 lade grunden till det Afghanistan vi ser idag i 
form av statsapparat, regering, konstitution med mera. Överenskommelsen kan likställas vid 
en temporär konstitution som i grova drag reglerade de mest grundläggande principerna som 
skulle gälla i Afghanistan. Som konstitution beslutades att den från 1964 skulle gälla i 
tillämpliga delar till dess att den nya var klar. Dessutom fastställdes en interimsregering där 
Hamid Karzai valdes till president. Överenskommelsen beslutade även om när val skulle 
hållas i landet och när den nya konstitutionen skulle vara klar.  
 

                                                
50 Sohlberg, P., & Sohlberg, B.-M. (2009). Kunskapens former Vetenskapsteori och forskningsmetod. Malmö: 
Liber AB. sid 119. 
51 Bryman (2002), sid 86. 
52 Ibid, sid 258. 
53 Ibid, sid 257. 
54 Ibid, sid 86. 
55 United Nations. (december 2001). Agreement On Provisional Arrangements in Afghanistan Pending The Re-
establishment. 
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3.1.1 Afghanistans historia 1830 till nutid  
1838 försökte Storbritannien invadera Afghanistan. Operationen följde ett välkänt mönster 
som inleddes med ett retoriskt berättigande av att operationen var tvungen att genomföras. 
Initialt gick operationen bra men därefter började motståndet hårdna mer och mer och 
operationen körde fast. Därefter genomfördes en mer eller mindre välplanerad urdragning. 
Det var startskottet på något som kom att upprepas vid ett antal tillfällen senare i historien.56 
 
Intervenerande stater verkar inte lära sig av historien. Vad är det då som är så speciellt med 
Afghanistan? Det finns många olika orsaker men de jag anser är de viktigaste är att landet på 
grund av otaliga konflikter genom historien är en mosaik av olika etniciteter, stammar och 
religiösa ledare.57 Det som många utomstående inte förstår är hur dessa olika grupper 
interagerar med varandra och centralregeringen i Kabul. Ingen regering i Afghanistan har haft 
kontroll över hela landet framförallt beroende på de olika folkgruppernas motstånd.58 De olika 
befolkningsgrupperna har dessutom egna regler som de måste följa och som till stor del 
grundas på tradition. Inom den största folkgruppen, Pashtunerna, är Pashtunwali ett exempel. 
Det är moraletiska levnadsregler som de flesta Pashtuner måste följa. Dessa regler kan gå 
stick i stäv mot den nationella lagen.59   
 
Afghanistan är till stora delar väldigt religiös och konservativ. Det har funnits försök att 
transformera landet till en modern och sekulär stat enligt turkisk och iransk förebild under 
första delen av 1900-talet. I denna modernisering ingick även skapandet av en stark 
centralregering med kontroll över hela landet. Till följd av detta agerande så uppstod 
oroligheter bland de konservativa grupperingarna som ledde till väpnade uppror. Kulmen 
nåddes sent 1928 då ett omfattande reformeringsförslag möttes av ett starkt motstånd. Som 
ledde till att dåvarande kungen flydde landet.60 
 
Afghanistan har haft många intevenerande stater samt stater som har haft ett stort inflytande 
på landet. Gränserna är på många håll dragna av rent politiska orsaker och inte demografiska 
vilket har lett till etniska problem. Ett av de största misstagen är att gränsen mot Pakistan, 
Durandlinjen, som fastställdes av Ryssland och Storbritannien 1893 går rätt igenom det 
största pashtunska området.61 
 
Förutom de orsaker som nämnts ovan har de senaste trettio årens oavbrutna stridigheter 
givetvis också satt sina spår ibland annat förstörd infrastruktur, dålig ekonomi, en stor mängd 
internflyktingar samt återvändande externflyktingar. 
 
Sammanfattningsvis är Afghanistan ett land som alltid har varit av strategisk betydelse för 
andra. Det har aldrig haft en stark statsapparat som har nått ut i hela landet. Landet har en 
mängd etniciteter som först och främst identifierar sig med sin egen kultur och inte alltid är 
lojal med regeringen. Det har heller aldrig funnits några demokratiska traditioner att falla 
tillbaka på. 
 
                                                
56 Tomsen, Peter. (2011). The wars of Afghanistan . USA: Public Affairs. sid. 38. 
57 Ibid. Sid 45. 
58 Roy, Arpita. Bazu. (2010). Contemporary Afghanistan Conflict and peace-building. indien: Har-Anand 
Publication Pvt Ltd. Sid. 68. 
59 Tomsen (2011). Sid 46. 
60 Ibid. Sid 72-74. 
61 Roy (2010). Sid 26. 
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3.2 Afghanska armén, Afghan National Army (ANA) 
Syftet med detta stycke är att läsaren skall få en känsla av storheter som total storlek, antalet 
förband, regional spridning etc. samt de problem som ANA stod inför efter Talibanernas fall 
och återuppbyggnaden skulle påbörjas. 
 

3.2.1 Bakgrund samt utbildning 
När afghanska armén skulle återuppbyggas efter Talibanernas fall fanns det absolut inget att 
utgå ifrån. Den gamla afghanska armén hade splittrats upp i de olika milisgrupperna efter 
Sovjetunionens utmarsch och inbördeskriget tog vid.62 Dessa milisgrupper var ofta av samma 
etnicitet och endast lojala till sig själva. All tidigare infrastruktur i form av förläggningar, 
skolor etc. var lagda i ruiner. I stort sett var det bara att börja uppbyggnaden från noll. 
 
Även om röster höjdes i samband med Bonn-överenskommelsen i december 2001 att bygga 
upp en ny armé dröjde ett formellt beslut till april 2002 då USA formellt tog ansvaret att 
utbilda och utrusta en ny afghansk armé.63 Denna uppgift tog USA lätt på och därför fanns det 
i stort sett ingen nationell armé, förutom några opålitliga krigsherrar, vid Talibanoffensiven 
2005.64 Trots detta var uppbyggandet av armén fortsatt lågprioriterat hos USA. I en statlig 
amerikansk rapport i juni 2008 gjordes bedömningen att läget vid armén var väldigt dålig 
avseende utbildning, utrustning och kapacitet. Endast 2 % av förbanden bedömdes kunna lösa 
sina huvuduppgifter.65 Man kan säga att den riktigt seriösa uppbyggnaden av armén inte 
började förrän 2009 med upprättandet av NATO Training Mission Afghanistan (NTM-A). 
 
NTM-A var fullt operativ i februari 2010 och är integrerad med USA´s träningsprogram, 
Combined Security Transition Command – Afghanistan (CSTC-A). Chefen för NTM-A är 
tillika chef för CSTC-A. Dess uppgift är framförallt att genomföra träning av afghanska 
rekryter samt att bygga upp den nationella utbildningskapaciteten bland annat genom att 
utbilda instruktörer. 
 
ISAF Joint Command (IJC) har däremot ansvaret att utveckla de afghanska fältförbanden 
samt genomföra stridsoperationer. Utbildningen av ANA genomförs framförallt genom 
särskilda träningsteam som bland annat tillhandahålls genom partnerländerna.66 Det är här vi 
återfinner det Operational Mentor and Liaison Team, OMLT, Sverige bemannar. 
 

                                                
62 International Crisis Group. (den 12 maj 2010). A force in fragments:Reconstituting the afghan national army, 
sid 5. 
63 Tomsen (2011)., sid 630. 
64 Ibid, sid 634. 
65 Ibid, sid 634-635. 
66 United States Government Accountability Office. (2011)., sid 5. 
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3.2.2 Indelning och gruppering 

 
 
Bild 1. ANA indelning och gruppering i maj 201167 
 

3.2.3 Uppgifter68 
Översatt ur ANA ”Mission” 

 Upprätthålla Afghanistans territoriella integritet. 
 Upprätthålla samt skydda konstitutionen 
 Skydda nationella och Islamiska värden 
 Upprätthålla en gynnsam omgivning för välfärd och utveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Long War Journal (2011)  
68 NATO. (den 16 oktober 2011). Afghan National Security Forces (ANSF) Fact-sheet 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-04-15 Sida 20 (50) 
Mj Adam Camél   
D-uppsats 
 
4 OFFICIELLA BILDEN AV ANA UTIFRÅN EMPIRIN 
Här sorteras empirin in under respektive innehållskategori och utan analys. Här kommer jag 
framförallt att använda mig av rapporten från det amerikanska försvarsdepartementet, 
Department of Defense (DoD) och rapporten från The U.S. Government Accountability 
Office (GAO) för att måla upp den officiella amerikanska bilden. För att läsaren skall få en 
bättre förståelse för det officiella tillståndet i ANA inom respektive kategori, ges en mer 
omfattande beskrivning än vad som är kravet utifrån mätkriterierna. Vid behov sammanfattas 
underlaget i slutet av respektive innehållskategori. Detta underlag kommer sedan att 
balanseras mot de två mer kritiska rapporterna under kapitel 5 för att ge en mer trovärdig bild 
och eventuellt mildra tendentiösa inslag.  Detta resultat ligger sedan till grund för slutsatser 
och svar på frågeställningen under kapitel 5 och 6. 
 

4.1 Fysiska faktorer 

4.1.1 Stridskrafter 
Den afghanska armén är enligt DoD på rätt väg mot att erhålla operativ effekt.69  

Den förre chefen för NTM-A, genlt Caldwell IV, sa i en intervju i oktober 2011 att ANA har 
en vältränad och välutrustad armé. Med ledare som har fått en omfattande utbildning. Kraven 
på personlig färdighet och specialistkompetens som är nödvändig är för första gången 
uppnådda. 70  

Afghanska regeringen och det internationella samfundet har enligt GAO som mål att de 
afghanska säkerhetsstyrkorna skall kunna genomföra självständiga operationer i hela 
Afghanistan i slutet av 2014.71 DoD skriver att en förbättrad förmåga hos de väpnade 
styrkorna i hela landet möjliggjorde att ett övertagande av säkerhetsansvaret från de 
internationella syrkorna till de afghanska kunde påbörjas under 2011.72  

Bedömning avseende ANAs operativa förmåga 
Den övergripande operative förmågan hos ANA fortsätter enligt DoD att förbättras. I augusti 
2011 hade antalet förband73 ökat till 204. Antalet förband som hade bedömts till nivån 
”Effektiv med assistans” eller högre var 147 stycken. Detta är en ökning från 52 % till 72 % 
mellan september 2010-september 2011. 37 förband (18 %) av fältförbanden är i den lägsta 
skattningen, antingen beroende på oförmåga eller att det är ett nyuppsatt förband. Till och 
med den bäst rankade kandak (bataljon) inom ANA, 2. kandak, 2. brigaden, 205. Kåren med 
skattningen ”självständig” är till del i behov av stöd från de internationella styrkorna, bland 
annat med behov av understöd.  Det är framförallt i områden med få ISAF-förband som 

                                                
69 United States Department of Defense. (2011). Report on Progress Toward Security and Stability in 
Afghanista., sid 6. 
70 (Caldwell IV W. , 2011) 
71 United States Government Accountability Office. (2011), sid preface 
72 United States Department of Defense. (2011), sid 2. 
73 Med förband avses här även division, kår och brigadstaber. Tillsammans med manöverbataljoner, 
understödsbataljoner och fristående kompanier ger detta siffran 204 stycken. 
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förbättringen är dålig och där uppföljning och utvärderingen är låg. Dessa områden är 
framförallt i de nordöstra samt västra delarna.74  

DoD skriver i sin rapport att de sista fem infanteri kandaks kommer att sättas upp under 2012. 
Utöver detta så ökas takten på uppsättandet av stödförbanden inom brigaderna för att 
understödja manöverförbanden på ett bättre sätt. 75 

Enligt GAO har ISAF Joint Command (IJC) påtalat att en grundförutsättning för att fler 
förband skall kunna skattas till “självständig” måste armén framförallt utveckla förmågorna 
avseende sjukvård, artilleri och flygning, både med helikopter och flygplan som för tillfället 
framförallt tillhandahålls av de internationella styrkorna. Detta är något (IJC) bedömer som 
lång tid att åtgärda.76 
 
Genom kvalitets och kvantitetshöjande åtgärder har kapaciteten och effektiviteten enligt DoD 
ökat inom ANA. Den första helafghanska operation med Kandak (bataljon)genomfördes 
under 2011 i Helmand. Trots dessa framsteg så återstår det många utmaningar, inklusive 
personalavgångar över målsättningarna, brist på chefer, kapacitetsbrister framförallt inom 
områdena stabsplanering, management, underhåll och upphandling/anskaffning. ANA är även 
fortsättningsvis i behov av stöd från de internationella styrkorna med bland annat 
transportflyg och Close Air Support, underhåll, målbekämpning och sjukvård.77  
 
ISAF och de afghanska säkerhetsstyrkorna har varit framgångsrika i att försvara tidigare tagen 
terräng. Detta bevisar enligt DoD att den civil-militära Counterinsurgency (COIN)78-strategin 
påtagligt har begränsat motståndarnas förmåga, speciellt i Helmand och Kandahar. ANSF-
ISAF operationer har ökat avståndet mellan motståndsmännen och befolkningen inom flera 
befolkningscentra. Det har dessutom begränsat motståndsmännens rörelsefrihet, stört dem i 
deras basområden samt reducerat deras ledning. Fortsatta gemensamma operationer mellan 
ISAF och de afghanska säkerhetsstyrkorna kompletterat med riktade attacker av 
specialförband mot motståndets chefsskikt har reducerat våldet mot Regional Command 
sydväst, väst och norr. Jämfört med samma period under 2010 har attackerna från 
motståndsgrupperna minskat med 5 % och fortsätter att minska. Aktiviteten av motståndsmän 
över den afghansk-pakistanska gränsen har ökat under perioden beroende på det stöd och 
skydd motståndet erhåller från Pakistan. De afghanska säkerhetsstyrkorna har förbättrat 
försvaret runt Kabul och de fortsätter att effektivt svara upp mot de hot och attacker 
motståndsgrupperna utsätter dem för.79 
 
Specialförbanden 
DoD skriver att Afghanistans ÖB upprättade ANA Special Operations Command (ANASOC), 
7 april 2011. Även om alla beslut avseende bemanning etc. inte är fattade fortsätter 
planeringen, utbildningen och utrustandet av förbandet. När förbandet är fulltaligt kommer det 
att bestå av två jägarbrigader, med US Army Rangers som förebild. Dessa brigader skall 
framförallt lösa stridande uppgifter. Utöver detta kommer en brigad att bestå av Special 

                                                
74 United States Department of Defense. (2011), sid 43. 
75 Ibid, sid 22. 
76 United States Government Accountability Office. (2011), sid 22-23. 
77 United States Department of Defense. (2011), sid 4. 
78 Counterinsurgency översätts till upprorsmotverkan enligt svensk militärstrategisk doktrin 2012. 
79 United States Department of Defense. (2011), sid 3. 
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Forces (SF). Kopplat till förbandet kommer det att finnas nödvändiga understöd och 
underhållsförband samt ledning för att ge nödvändigt stöd till förbandet som kan vara 
geografiskt väldigt utspritt. Inom förbandet skall det finnas en underrättelseenhet som medger 
ett självständigt uppträdande samt samverkan med andra underrättelseförband, framförallt 
internationella.80 
 
Förbandet genomförde vidare enligt DoD under tiden april till oktober 142 jägaroperationer 
och 492 SF operationer. Trots alla framsteg så är ANASOC nyuppsatt och har många 
utmaningar framför sig. De behöver betydande hjälp från internationella styrkor framförallt 
avseende underhåll, rörlighet, underrättelser och samband. Utbildningsinsatser för att utöka 
kunskaper och färdigheter genomförs vid specialförbandets egen skola. Mellan april till 
september 2011 har skolan utbildat 1146 nya jägar och 243 SF-operatörer. ANASOC 
bedömer att det sista jägarförbandet är upprättat juli 2013 och sista SF-enheten i december 
2014.81 
 
Afghanska flygvapnet 
Även om president Karzai i juni döpte om det afghanska arméflyget, Afghan National Army 
Air Corps till Afghan Air Force (AAF) så är det ändå inte i praktiken ett självständigt 
flygvapen enligt DoD. Däremot kan namnändringen tas som en beslutsavsikt att det skall bli 
så. 
 
Den långsiktiga utvecklingsstrategin innebär att det skall sättas upp ett flygvapen som kan 
understödja arméns och statens behov år 2016. 
 
DoD skriver vidare att denna styrka skall kunna lösa uppgifter som, lufttransport av trupp och 
materiel, Close Air Support (direkt luftunderstöd) både med helikopter och flygplan, 
CASEVAC, och luftövervakning. Flygvapnet planerar också för att kunna underhålla 
kompetensen genom en komplett tränings och utbildningsorganisation. Den flygande 
materielen kommer vara en kombination av västerländsk och rysk materiel. All utbildning och 
flygning sker enligt NATO-standard. Allt sammantaget, enligt flygvapnet, innebär att 
regeringen kommer får ett flygvapen som passar in i rollen för understöd av COIN-
operationer. 
Denna ambitiösa plan ger en fingervisning avseende de problem staten står inför avseende 
vilja, ambitioner och möjligheter att genomdriva dyra projekt.82 
 
Flygvapnets kapacitet 
I september 2011 bedömdes kapaciteten inom AAF enligt DoD till Capability Milestone 4 
(CM-4). Denna bedömning innebär att enheten existerar men löser inte sin huvuduppgift. 
Detta är den lägsta skattning en enhet kan få. Trots det finns det tecken på framsteg, 
framförallt inom räddningsflygverksamheten, även om stöd från utländska instruktörer 
alltjämt behövs. 
Kabul Air Wing bedöms CM-4, de största bristerna är inom bemanningen och träning.  
Kandahar Air Wing bedöms till CM-4, med brister avseende materiel, personal och 
anläggningar. 

                                                
80 United States Department of Defense. (2011), sid 28. 
81 Ibid, sid 29. 
82 Ibid, sid 31-32. 
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Shindand Air Wing bedöms till CM-4. Den har växt signifikant och byggande av en till bana 
kommer att påbörjas i slutet av 2011. Detta innebär att den även kan användas för strategiska 
transporter.83 
 
Sammanfattning stridskrafter 
Stridskrafterna har genomgått en god kvalitetshöjning under senare tid och prognosen 
avseende stridsduglighet är positiv. Däremot finns det idag endast en bataljon som anses 
kunna lösa sina uppgifter självständigt. Trots det är denna bataljon ändå i behov av 
internationellt stöd på grund av bristande afghanska förmågor i vissa avseenden som t.ex. 
flygunderstöd och sjukvård. 
 
Flygvapnet, som framförallt skall användas till understöd av arméns COIN-operationer, står 
inför en omfattande uppbyggnadsprocess. Det finns en finansierad och godkänd plan 
avseende tillväxten. Däremot går det inte att påräkna full effektivitet på flygvapnet innan 
2016.  

Tabell 1. Krigsduglighetsbedömning av ANA 2011-08-10.84  

 

 

                                                
83 United States Department of Defense. (2011). sid 33. 
84 Ibid, sid 44. 
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Bild 2. Afghanska MoD organisation i jan 201185  

 

4.1.2 Personal 
ANAs nu beviljade storlek till november 2012 är enligt DoD 195000 personer i olika 
kategorier. Storleken på ANA efter 2014 är ännu inte bestämd.86 Däremot behövs troligen 
personalökningar för att kunna kompensera för att de internationella styrkorna lämnar. 
 
Förre chefen för NTM-A anser att för att kunna bibehålla det momentum, som byggts upp de 
senaste 20 månaderna, behöver den totala styrkan inom armén och polisen öka totalt till ca 
352000. För arméns del innebär detta ytterligare ca 30000. Detta förutsätter också att alla 
stödfunktioner dessutom finns tillgängliga.87 
 

                                                
85 Afghanistan Ministry of Defense. (den 26 januari 2011). Ministry of Defense: A Year in Review, sid 3 
86 United States Department of Defense. (2011), sid 13. 
87 Caldwell IV, W. B., & Finney, N. K. (2011). Building the security force that won´t leave. sid 76. 
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Utveckling av chefer, både officerare och specialistofficerare är enligt NATO högsta prioritet 
för NTM-A och utbildningen över de kommande två åren avser att fylla de luckor som finns 
idag (oktober 2011). 88 
 
Tabell 2. ANA personalutveckling. Den nu beslutade storleken på ANA är 195000 man.89 

 
 *Efter inventering av Afghanska MoD och NTM-A justerades siffrorna. 
 
Armén växte med 5447 officerare och 9036 underofficerare under det senaste året.90 
 
Tabell 3. Antal officerare och underofficerare 

 
 
 
Sammanfattning personal 
ANA har en positiv rekrytering och bedöms nå det senaste slutmålet på 195000 man till 
november 2012. 
Den största bristen är underofficerare. Officers och underofficersutbildning är dock ett 
prioriterat område för de kommande åren. 

4.1.3 Materiel 
Under 2012 kommer NTM-A och Combined Security Transition Command – Afghanistan 
(CSTCA) enligt DoD att utbilda och utrusta ANA mot tillväxtmålet vid sista oktober. 
Stödfunktionerna som fältförbanden behöver kommer dock inte att vara färdigutbildade förrän 
december 2013.91 
 
Att bygga en trovärdig stridsförmåga inom ANA beror vidare enligt DoD på möjligheten att 
tillhandahålla utrustning som medger soldaten möjlighet till rörlighet, samband samt 
bekämpning. NTM-A/CSTC-A insatser bidrar till att öka denna förmåga.92 
 
Även om tillgången på materiel har ökat finns det fortfarande brister (november 2010) enligt GAO. I 
genomsnitt fanns 72 % av den beslutade materielen tillgänglig.93 
 
 
 
 
 
 
                                                
88 NATO. (den 18 oktober 2011). NATO information paper on ANSF  
89 Ibid, sid 1 
90 Ibid, sid 1 
91 United States Department of Defense. (2011), sid 14. 
92 Ibid, sid 29. 
93 United States Government Accountability Office. (2011), sid 28. 
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Tabell 4. Exempel på materielbrister i november 2010 enligt GAO.94  

 
 
Fältmateriel och personlig materiel 
Karaktären på striderna som afghanska armén utkämpar kan betecknas som COIN och 
terrängens beskaffenhet kräver robusta och pålitliga fordon. Som ett resultat av detta skriver 
DoD att den afghanska fordonsparken kommer att vara av samma standard som de 
amerikanska styrkorna har idag. I oktober 2011 hade 29896 olika fordon i 64 olika varianter 
levererats till ANA. Detta inkluderar Key High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle 
(HMMWV) varianter inklusive HMMWV trupptransport, HMMWV vapenplattform, the 
HMMWV materieltransport och HMMWV ambulans. Dessutom är andra fordonstyper på väg 
in som t.ex. Mobile Strike Force Vehicle (MSFV). 73 exemplar av den modellen kommer att 
införskaffas fram till mars 2012. 95 
 
Personliga vapen är enligt DoD av amerikansk standard som 9mm pistol, DShK, SPG-9, M4 
och M16, M249, M240B. Understödsvapen är en mix av västerländska och forna östmodeller 
som 12.7 ksp, diverse olika granatkastare och det ryska dragna artillerisystemet D-30.96 
 
Övrig personlig utrustning är enligt GAO till stor del jämförbar med en standardutrustad 
infanterist med kevlarhjälm, kroppsskydd, uniform, stridspackning mm.97 
 
Det finns tio olika sambandssystem levererade till ANA. Mörkermateriel är levererad i form 
av ATN 2is, PVS-7s, and AVS-9s. ANA SF har tillhandahållits mörkermateriel av högsta 
kvalitet.98 
 
Tillgängligheten på effektbestämmande materiel blir allt högre och en majoritet av 
fältförbanden är enligt DOD uppfyllda till cirka 95 %.  Detta är en avsevärd förbättring 
jämfört med mättillfället i mars 2011.99 
                                                
94 United States Government Accountability Office. (2011), sid 28-29. 
95 United States Department of Defense. (2011), sid 30. 
96 Ibid. sid 30. 
97 United States Government Accountability Office. (2011), sid 8. 
98 United States Department of Defense. (2011), sid 30. 
99 Ibid, sid 30. 
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DoD skriver att alla NTM-A beslut om investering i materiel eller infrastruktur måste vägas 
mot “CAS-kriterierna.: 1) Capable (kapabel) – utrustning och infrastruktur uppfyller kraven 
för att lösa uppgiften.; 2) Affordable (kostnadseffektiv) – materiel eller infrastrukturen ger 
mest valuta för pengarna och är inte för dyr att använda eller underhålla. 3) Sustainable 
(hållbar) – materielen och infrastrukturen är anpassad för klimatet i Afghanistan.100 
 
Flygmateriel 
Anskaffning av den flygande materielen har enligt DoD gjort begränsade framsteg. Av AAF 
plan på en flotta bestående av 145 flygplan och helikoptrar 2016 är 59 införskaffade oktober 
2011. Dessa 59 är fördelade på: 33 Mi-17helicopters, 9 Mi-35 attackhelikoptrar och 12 C-27 
transportflygplan. Innehållet i den afghanska luftflottan påvisar prioriteringen på COIN-
förmåga i första hand 
 
C-27 är flygvapnets första moderna flygplan med allväderskapacitet. Mi-17 är en effektiv 
helikopter som är idealisk för operationer i Afghanistan genom sin pålitliga konstruktion samt 
bra lyftförmåga på hög höjd. Mi-35 innebär en CAS101-förmåga, om än något begränsad. 
 
Tillsammans med AAF har NTM-A/CSTC-A tagit fram en finansierad materielplan fram till 
2016. Om denna plan genomförs kommer afghanska flygvapnet bestå av: 

 56 stycken Mi-17 helikoptrar 
 20 stycken C-27 transportflygplan 
 6 stycken skolhelikoptrar 
 32 stycken skolflygplan av ”Cessna-typ” 
 Ett lätt propellerdrivet attackflygplan för CAS och spaningsuppgifter. 102 

Den förre chefen för NTM-A, general Caldwell, sade i en intervju att det kommer att dröja 
fram till 2016 innan de sista flygmaskinerna är levererade. Den sista typen kommer att vara 
20 stycken propellerdrivna Close Air Supportmaskiner. Upphandlingen av denna maskin görs 
genom att lägga till ett antal på en redan befintlig beställning till det amerikanska 
flygvapnet.103 

NATO Air Training Command – Afghanistan (NATC-A) fokuserar enligt DoD på att bygga 
upp det afghanska flygvapnet utifrån fyra operationslinjer; anförskaffning av flygplan och 
helikoptrar, utbildning av piloter, bygga infrastruktur och upprätta operativ kapacitet. 104  
 
Sammanfattning materiel 
Materielläget inom ANA är generellt gott med ett snitt på 72 % materieluppfyllnad. 
Anförskaffning av materiel sker kontinuerligt men de största bristerna finns framförallt bland 
fordon och sambandsmateriel. 
Inom flygsidan är läget allvarligare och flygvapnet bedöms vara uppfylld 2016. Den 
materielplanen är finansierad och utsikterna får anses vara goda. 

                                                
100 United States Department of Defense. (2011). sid 46. 
101 Close Air Support (CAS). Direkt markunderstöd utfört av flygplan. 
102 United States Department of Defense. (2011), sid 32-33 
103 NATO. (den 13 oktober 2011). Press briefing 2011-10-13 by the Commander of the NATO  Training Mission 
– Afghanistan 
104 United States Department of Defense. (2011), sid 32-33 
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4.1.4 Infrastruktur 
Flygvapnets infrastruktur 
DoD skriver att fram till oktober 2011 hade byggandet av infrastruktur gjort stora framsteg 
och NATC-A hade levererat knappt hälften av AAF´s anläggningsbehov.105 
 
ANA infrastruktur 
Armén växer ständigt och investeringar och uppförande av byggnader till det nu satta taket på 
195000 man sker fortlöpande. Under 2011-2012 är det framförallt förläggningsutrymmen för 
de nyuppsatta lednings, ingenjör, underrättelse och de andra specialbataljonerna. Dessutom 
har funktionsskolor för ingenjör, management, ledning, militärpolis etc. börjat byggas. Fyra 
brigader saknar just nu enligt DoD permanenta lokaler. För två av dessa är planeringen inne i 
slutskedet.106 
 
Tabell 5. Projekt under mars-november 2011 enligt DoD.107 

 
 
Sammanfattning infrastruktur 
Majoriteten av armén och ca halva flygvapnet har ändamålsenlig infrastruktur. Infrastrukturen 
till skolorna är tillgodosedda eller kommer bli det inom det närmaste året eller åren. Det sker 
successivt nyproduktion. 

4.1.5 Uthållighet 
Enligt general Caldwell kommer uppbyggnad av erforderliga stödsystem och 
underhållssystem att vara avgörande för att uppnå nödvändig uthållighet.108 

DoD skriver att ANA har under 2011 påbörjat en fullständig inventering av 
effektbestämmande materiel. MoD har under samma tid med hjälp från NTM-A påbörjat 
framtagning av uppföljningssystem avseende materielsystemen.109Dessutom har NTM-A 
under perioden (oktober 2010-oktober 2011) fokuserat alltmer på att utveckla stödfunktioner 
och upphandla förmågor för att erhålla långsiktig uthållighet.110 

 
 
På grund av det mycket höga beroendet på underhåll från de internationella förbanden har 
uppbyggandet av ANA underhållsresurser varit i fokus 2011 enligt DoD. NTM-A/CSTC-A, i 
samarbete med MoD, fortsätter att utveckla en underhållsstrategi som omfattar struktur, 
vision, utbildning, förvärvande/anskaffande, underhåll, vidmakthållande, distribution och 
transporter. 
Allting syftande till att bygga upp ANAs förmåga till en sådan nivå att de själva skall kunna 
svara för all förnödenhetsförsörjning och underhåll. Samtidigt som dessa förmågor byggs upp 

                                                
105 United States Department of Defense. (2011), sid 32-33 
106 Ibid, sid 51. 
107 Ibid, sid 51. 
108 NATO. (den 13 oktober 2011). Press briefing 2011-10-13 by the Commander of the NATO Training Mission 
– Afghanistan 
109 United States Department of Defense. (2011), sid 14. 
110 Ibid, sid 9. 
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så erhålls också en fackkompetens inom området. I juni 2011genomfördes första 
underhållskonferensen i Kabul. På konferensen deltog mer än 300 underhållsofficerare och 
den övergripande diskussionen var hur underhållsfunktionen inom armén skulle förbättras.111 
 
Vidare skriver DoD att ANA Logistics Command är centrum för underhållet i landet. Där 
ingår de nationella lagren, Logistics Support Operations Center, och the Support Group. 
Träningen på bataljonsnivån har förbättrat förmågan till reparation av fordon samt annan 
utrustning. Däremot räcker inte denna förmåga till för att klara av hela reparationsbehovet. 
Införande av ett automatiserat uppföljningssystem har lett till en bättre överblick avseende 
reparationsbehov samt det ger en bättre bedömning avseende den generella tillgängligheten 
och materielstatusen. Detta har i sin tur inneburit ett utbildningsbehov på 
uppföljningssystemet. ANA har förbättrat förmågan till uppföljning av materielstatus samt var 
materielen finns. Ett reparationsbehov på 590 containrar har blivit åtgärdat och detta har 
bidragit till att den operativa tillgängligheten på förbanden samt stridsvärdet har ökats.112 
 
Sammanfattning uthållighet 
ANA är fortfarande beroende av underhållsresurser från de internationella förbanden. 
Däremot bygger de upp kompetens för att inom de närmaste åren kunna ta över ansvaret 
själva. Driftsättning av ett uppföljningssystem kommer att underlätta inventering samt höja 
kunskapen avseende materielstatusen. 
 

4.2 Konceptuella faktorer 
Här kommer jag att lägga in uppgifter om framtagande och implementering av olika 
doktriner, reglementen och koncept för stridens förande samt uppgifter rörande övning och 
utbildning. 

4.2.1 Allmänt 
Den förre chefen för NTM-A, general Caldwell, sade i en intervju att kvaliteten på de 
afghanska soldaterna har ökat dramatiskt under de senaste 15 månaderna (sedan oktober 
2011). ”Det går absolut inte att jämföra med vad jag upplevde när jag kom hit i november 
2009” säger han. ”Som ansvarig för all utbildning inom den amerikanska armén under två år 
blev jag väldigt bekymrad av det jag såg. Vi hade vare sig rätt kvalitet eller kvantitet kopplat 
till de uppgifter den afghanska armén skulle lösa. Förut fanns det inga mätbara krav på 
uppnådd utbildning för att få bli soldat. Du behövde inte ens kunna skjuta! Avseende 
skjututbildningen har vi gått från 35 % godkända till 95 % i dag. Nu har vi ett mätverktyg 
med 120 olika mätpunkter för att kunna kvalitetssäkra utbildningen.” 113 

Enligt DoD har managementförmågan hos den afghanska armén förbättrats väsentligt under 
den senaste tiden. Behovet av stöd minskar och de har på den senaste tiden själva tagit ansvar 
för och genomfört detta managementarbete.114Parallellt med detta skall förmågan till att 

                                                
111 United States Department of Defense. (2011), sid 31. 
112 Ibid, sid 30-31. 
113 NATO. (den 23 februari 2011). Intervju 2011-02-23 with the Commander of NATO's Training mission in 
Afghanistan, Lieutenant General William Caldwell.  
114 United States Department of Defense. (2011), sid 22. 
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genomföra utbildning av flygande personal genomföras. Målet är att Afghanistan själv skall 
genomföra all utbildning inom landet med egna resurser.115 
 

4.2.2 Instruktörer/utbildare generellt 
NATO har enligt DoD fortfarande vakanser bland sina instruktörer. Detta påverkar 
utbildningen negativt. I oktober 2011 fanns det 1816 instruktörer med ett totalt behov på 
2778.116 
 
En faktor som påverkar tillväxten inom flygvapnet enligt DoD är bland annat 
engelskakunskaperna hos personalen. Detta har större påverkan hos den tekniska 
personalen.117 Personalavgångarna däremot ligger på 1.4% per månad vilket är acceptabelt.118 
 
 
Enligt NTM-A är den grundläggande infanterikursen 8 veckor lång. Många av specialist- och 
officerskurserna är mellan 18-20 veckor. Alla har kravet på viss läskunskap innan speciella 
fördjupningskurser. Över de senaste månaderna avvisades mellan 1200 till 1600 sökande 
varje månad på grund av olika anledningar som medicinska, kvalifikationer, personlig historia 
eller bakgrund. 22049 ANA-soldater utbildades mot behovet av 19611 (112 %). Detta 
genomfördes på 32 olika träningsanläggningar och vid 12 funktionsskolor.119   
 
Vidare säger NTM-A att ett fokusområde är att utbilda afghanska utbildare och instruktörer. I 
december 2011 skall alla militära skolor minst ha 80 % afghanska instruktörer och utbildare. 
Det målet uppnåddes då det fanns 2769 instruktörer på 3073 platser.120 
Målsättning för NTM-A under 2012 förutom de ständiga fokusområdena, tillväxt och att 
förbättra kvaliteten vid ANA är att utveckla chefsskiktet, främja specialistkompetens, och 
reducera personalförluster. 121  
 
Målet är att afghanerna själva skall genomföra all grundläggande militärutbildning. Detta 
innebär att NATO-personalen då kan frigöras för att hjälpa till med att utveckla institutioner 
och olika andra system.122 
 
Afghanska regeringen fortsätter att ta ett allt större ansvar för tillväxten på armén genom att 
utbilda afghanska instruktörer. Under den senaste tiden har MoD gjort stora framsteg 
avseende att kunna utbilda egna förband. MoD, tillsammans med NTM-A utbildade och 
certifierade 587 ANA-instruktörer till att leda utbildning. MoD är på god väg att uppnå målen 
för utbildade instruktörer till december 2011. Det slutliga målet bedöms vara uppfyllt till 
december 2012.123 
 

                                                
115 United States Department of Defense. (2011), sid 32-33 
116 Ibid, sid 19-20. 
117 Ibid, sid 33. 
118 Ibid, sid 33. 
119 NATO (den 18 oktober 2011). NATO information paper on ANSF, sid 1. 
120 Ibid, sid 1. 
121 United States Department of Defense. (2011), sid 9. 
122 NATO (den 13 oktober 2011). Press briefing 2011-10-13 by the Commander of the NATO Training Mission – 
Afghanistan 
123 United States Department of Defense. (211), sid 13. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-04-15 Sida 31 (50) 
Mj Adam Camél   
D-uppsats 
 
 
Sammanfattning instruktörer/utbildare generellt 
Rekryteringen är generellt väldigt bra och det är inga större problem med att fylla kvoterna. 
Dessutom avvisas ganska många sökande av olika anledningar. 
 
Vakanssituationen bland NATO-instruktörerna ärt fortfarande relativt hög. Däremot har 
andelen afghanska instruktörer nått målet på 80 % så situationen är generellt ganska positiv. 
 

4.2.3 Funktionsskolor 
ANA fortsätter enligt DoD att utveckla sina 12 stycken vapenslags- och funktionsskolor. 
Dessa skolor är belägna runtom hela landet och ger grundläggande specialistkompetens och 
individuell befattningsutbildning för nyupsatta kandaks av alla typer (infanteri, artilleri, och 
andra stödfunktioner).124 Den 28 maj 2011 öppnade den tolfte och sista skolan, ANA military 
police.125 
 
Vidare skriver DoD i sin rapport att ANA också driver Kabul Military Training Center 
(KMTC) och sju Regional Military Training Center (RMTC). KMTC anses vara den bästa 
militära utbildningscentret. Där ges grundläggande soldat och officersutbildning, likväl som 
specialutbildning i form av läsutbildning, förarkurser, grundläggande ledarskapskurser och 
instruktörsutbildning.126 

 

Bild 2. Utvecklingen av funktionsskolor inom ANA. 2010-10-26.127 

 

                                                
124 United States Department of Defense. (2011). sid 27. 
125 Ibid, sid 27. 
126 Ibid, sid 28. 
127 NATO (den 26 oktober 2010). Media Backgrounder Afghan National Security Forces (ANSF). 
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4.2.4 Utbildning av Afghanska MoD  
Programmet för att utveckla MoD etablerades enligt DoD 2010. Programmet syftar till att öka 
kunnandet och kvalitet genom att civila tjänstemän med specialistkompetens utbildar MoD 
personal. De utbildar sina afghanska jämlikar inom områden som strategisk planering, 
ekonomi, management, logistik, personalhantering, juridik och ansvar. Målsättningen är att 
det skall finnas 100 civila rådgivare från DoD för att utbilda Afghanska MoD.128 
 
Vidare skriver DoD att MoD och den underlydande generalstaben (GS) skall när de är 
färdigutbildade vara kapabel att genomföra analyser, ta fram handlingsprogram och hantera 
internationella relationer till stöd för överbefälhavare, försvarsminister och presidenten. MoD 
och GS måste även kunna samordna sin verksamhet inom egen myndighet tillsammans med 
övriga myndigheter för att kunna utveckla och bibehålla kvalitén i armén. Till hjälp för att 
utvärdera myndigheten har NTM-A tagit fram en bedömningsmodell inkluderande olika 
milstolpar samt slutmål.129 
 
I juli 2011 skrev försvarsministern under en ny nationell militärstrategi. Den baseras på den 
nationella säkerhetspolicyn och nationella hotbedömningen. Militärstrategin ligger sedan till 
grund för planeringen inom MoD och GS. Afghanistan Human Resources Information 
Management System (AHRIMS), startade 9 juli, 2011. Systemet skall hålla reda på all 
personal, deras utbildningar och kompetens. All biometri skall också kunna lagras i systemet 
som förhoppningsvis kommer att bli webbaserat inom MoD-intranet. (Hur skulle Sverige 
skunna ackreditera det?) På sikt skall det också användas till löneutbetalningar. Därmed 
hoppas man att en del av svinnet avseende lönemedlen skall försvinna. 130 
 
Sammanfattning MoD 
Kompetensen avseende MoD och generalstaben har förbättrats väsentligt efter utbildning av 
framförallt de civila tjänstemännen och befattningshavarna. 
 

4.2.5 Officersutbildning 
Totalt 2820 officerare utbildades enligt DoD mellan 1 april och 30 september, 2011, inklusive 
1629 som utexaminerades från Officer Candidate School (OCS) och 1191 utexaminerades 
från Mujahedeen Integration Course, vilket är en ”omskolningskurs” för gamla Mujahedin 
från kriget mot Sovjet. Officerare utbildas även vid National Military Academy of 
Afghanistan (NMAA). NMAA har utökat sin kapacitet från den första kullen på 84 studenter 
som tog examen 2009 till den nya kursen som tar examen 2015 som består av 647 elever.131  

I november 2011 påbörjade den senaste 4-åriga officersutbildningen med 600 elever enligt 
general Caldwell. Dessa elever valdes ut av 6700 som hade klarat en första gallring. Dessa 
600 är den bäst etniskt balanserade grupp någonsin. Det finns även elever från alla distrikt i 
Afghanistan. Efter utbildningen blir de fänrikar. 132 

                                                
128 United States Department of Defense. (2011). sid 19. 
129 Ibid, sid 14-15. 
130 Ibid, sid 24. 
131 Ibid, sid 24. 
132NATO (den 23 februari 2011). Intervju 2011-02-23 with the Commander of NATO's Training mission in 
Afghanistan, Lieutenant General William Caldwell. 
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MoD har fortsatt att förbättra och utveckla chefsutbildningen både kvantitativt som kvalitativt 
vid officers och underofficerskurserna skriver DoD. Genom införandet av läs och 
skrivutbildningen har urvalet av potentiella specialistofficerare ökat. Totalt 9392 
specialistofficerare blev färdiga mellan 1 april och 30 september 2011, inklusive 6358 from 
the Team Leader Courses (TLC) och 3034 from initial entry 1 Uniform-kurserna.133 
 
NTM-A/CSTC-A fortsätter enligt DoD att fokusera på att utveckla nödvändiga institutioner 
för att utbilda och bibehålla statusen på ANA. Nu senast upprättades Afghan National 
Security University (ANSU). Syftet med universitetet var att samla alla militära skolor under 
en organisation. Detta kommer leda till att utbildningen samordnas på ett bättre sätt. Skolan 
kommer bli ansvarig för den framtida utbildningen av såväl militära som civila studenter. Nya 
skolor/utbildningar kommer att öppnas. Ett exempel på en ny specialistofficerskola är, The 
Counterinsurgency Training Center, the Foreign Language Institute som öppnas till hösten 
2012.134 
 
En av ANSU institutioner, the Command and Staff College (CSC), genomgår en snabb 
förändring skriver DoD, och den strategiska Command and Staff Course, som är den högsta 
utbildningen vid CSC, har förbättrats genom bättre föreläsare och med inslag från 
internationella organisationer. Här finns det även utbildningar för civila studenter. ANA 
fortsätter att utveckla sina kurser och har precis upprättat ANA Officers Academy, (ANAOA) 
vid ANSU, baserad på den brittiska “Sandhurst” modellen. Syftet med kursen är att förbättra 
kvaliteten på officerarna. Rådgivare till kursen utgörs framförallt av brittisk och 
samväldespersonal. Den första instruktörskursen planeras till våren 2013 och den första 
kursen planeras att starta i september samma år. Den nuvarande fyraåriga 
officersutbildningen, NMAA, har fått en uppfräschning och tredjeårskadetter har även 
möjlighet att genomgå träning i Turkiet. 135  
 
Sammanfattning officersutbildning 
Utbildningen av de afghanska officerarna håller generellt en ganska hög nivå och 
utbildningsfaciliteterna håller en hög standard. Graden av internationellt utbyte har ökat. 

4.2.6 Reglementen 
Enligt överstelöjtnant Dufberg har Afghanistan doktriner och reglementen som till stor del är 
tillhandahållen av USA och i linje med NATO. Avseende hur man väljer att följa doktrinerna 
så är det i varierande grad. I och med att det grovt sett är tre olika kulturer som möts så 
kommer det att vara olika synsätt.  
 
Dufberg säger dessutom att den afghanska officerskåren är en mix av äldre officerare som 
utbildades av Sovjetunionen och som kanske också stred på den afghanska regeringssidan 
tillsammans med ryssarna. Sedan finns det gamla mujahedinkrigare som då var fiender till 
dessa äldre officerare. Avslutningsvis finns de yngre officerarna som utbildades efter 2001 
och då med ett mer västorienterat synsätt.136 

                                                
133 United States Department of Defense. (2011), sid 25 
134 Ibid, sid 27. 
135 Ibid, sid 27. 
136 Framkom vid samtal med Övlt Gustaf Dufberg. Chef OMLT Kandak FS 20. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-04-15 Sida 34 (50) 
Mj Adam Camél   
D-uppsats 
 
4.3 Moraliska faktorer 

4.3.1 Ledarskap 
I de officiella dokument, från den amerikanska kongressen och det amerikanska 
försvarsdepartementet står det ingenting om ledarskap i denna kontext. De delar som 
beskriver ”leadership” handlar framförallt om utbildning av ledarskiktet men i stort sett inget 
om de mjuka delarna. Nu är ledarskap ett väldigt brett ämne som genomsyrar mycket av 
verksamheten så indirekt kommer ledarskap in vid t.ex. korruption, personalfrågor etc. 
Eftersom jag inte kan hitta något som avhandlar formell ledarskapssyn kommer jag inte att 
skriva något här utan hänvisar till resultatdiskussionen som kommer beskriva utmaningar i det 
som jag anser traditionellt kopplas ihop med formellt ledarskap.  

4.3.2 Personalavgångar 
Även om rekrytering och återanställning fortsätter i en bra takt är höga personalavgångar 
fortfarande ett problem enligt DoD. 137 Personalavgångarna inom flygvapnet ligger på 1.4% 
per månad vilket är acceptabelt,138 medan det inom armén var i september 2011 3.2 %, vilket 
är mer än dubbelt så många som målsättningen som är ca 1,2 % per månad.139 
 
Vilka är orsakerna till personalavgångarna? 
 
Enligt DoD kan dessa höga avgångssiffror innebära att tillväxtmålen för oktober 2012 inte 
uppfylls. Historiskt är personalavgångar säsongsbetonade där de ökar under hösten och 
vintern för att sedan minska under våren. De största orsakerna till avgångar inom ANA är 
dåligt ledarskap och brist på ansvarstagande, separation från familjen, dåligt med ledigheter 
eller dåligt planerade ledigheter, högt operativt tempo och dåliga eller inga juridiska 
konsekvenser för personal som avviker utan lov, så kallad ”bondpermis” eller absent without 
leave (AWOL).140 
 
Frånvaro innebär problem med att utnyttja fältförbanden enligt plan menar GAO. De faktiska 
siffrorna enligt en IJC-undersökning visade sig vara ännu lägre än det rapporterade. I 
september 2010 rapporterade IJC att i snitt var ANA-förbanden endast uppfyllda till 69 %. 
Vid vissa förband, som t.ex. 215. kåren i de sydvästra delarna var det ännu lägre. Enligt en 
undersökning av IJC utförd mellan januari till september 2010 var i genomsnitt 25 % av ANA 
frånvarande varje månad. 141 

4.3.3 Moral och disciplin 
General Caldwell säger att många av rekryterna menar att det som verkligen kan vara en 
enande kraft i landet är armén. Det är den mest etniskt välbalanserade enheten i hela 
Afghanistan. Det pratas mer om Afghanistan och mindre om områden i landet och olika 
etniciteter och olika grupperingar. Han säger att de ser det som deras uppgift är att skydda 

                                                
137 United States Department of Defense. (2011), sid 22. 
138 Ibid, sid 33. 
139 Ibid, sid 23. 
140 Ibid, sid 22. 
141 United States Government Accountability Office. (2011), sid 19. 
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landet och konstitutionen, vilken de flesta av dem inte kunde läsa för två år sedan.  Det har 
införts en värdegrund som inte fanns för två år sedan.142 
 
Caldwell säger också att grundlönen är ca 165$ och det är en lön det går att försörja en familj 
på i Afghanistan. Lönen stiger om du blir befordrad eller beroende på antalet tjänsteår. Du får 
dessutom tillägg av olika slag, risktillägg, C-IED osv. 143  

4.3.4 Etnisk balans 
Att förbättra den etniska balansen inom ANA har varit högt prioriterat skriver DoD. Det som 
har varit i extra fokus är rekrytering av Pashtuner från de södra delarna. I september 2011 
överskred man sina mål för rekrytering av södra pashtuner. Dessa pashtuner utgjorde 10,9 % 
av antalet rekryter och detta var väl över målet på 4 %. Orsaken till framgången kan ha att 
göra med förändrade rekryteringsmetoder där man mer söker rekryter kopplat till 
stamtillhörighet än lokal tillhörighet, samt att de södra och sydvästra delarna blir mer stabila. 
Det kan också vara så att mängden södra pashtuner är högre än det man faktiskt tror.144 
 
I syfte att utveckla en etniskt balanserad styrka enligt den afghanska nationella 
utvecklingsstrategin skriver GAO att försvarsdepartementet har satt upp kvantitativa mål, för 
den etniska sammansättningen av ANA. Dessa är 44 % Pashtuner, 25 % Tajiker, 10 % 
Hazarer, 8 % Uzbeker, och 13 % andra mindre minoriteter. 
Enligt en rapport från september 2010, har ANA nått målen med ett par undantag. Sett över 
hela styrkan var Tajiker och Hazarer överrepresenterad medan Pashtuner och andra mindre 
minoriteter var underrepresenterade. Speciellt Tajiker var särskilt överrepresenterad inom 
officerskåren med en andel på 40 % då det endast borde vara 25 %.  Ansvariga Nato-
officerare uttryckte sin oro over denna obalans och har vidtagit åtgärder för att minska 
andelen Tajikiska officerare. En åtgärd är att kvarhålla visa officerare i reserven och inte 
placera dem på förband. Fortfarande kvarstår dock viss obalans.145 
 
Vidare skriver GAO att ANA har uppnått sitt mål med att ha proportionalitet avseende den 
afghanska etniska sammansättningen med några undantag,146 och det är framförallt att 
pashtuner från södra Afghanistan är kraftigt underrepresenterade.147 

Sammanfattning etnicitet  
ANA är ännu inte helt etniskt balanserad även om det har gjorts stora framsteg under de 
senaste åren. Det är framförallt bristen på pashtuner från södra Afghanistan samt till viss del 
överrepresentationen av tajikiska officerare som är det största problemet. Korruption och 
andra tvivelaktiga beteenden 
DoD skriver att korruption är ett utbrett problem inom den afghanska statsapparaten men 
däremot står det inget om problem inom ANA.148 GAO nämner överhuvudtaget inte 
korruption i sin rapport. 

                                                
142 NATO. (den 13 oktober 2011). Press briefing 2011-10-13 by the Commander of the NATO Training Mission 
– Afghanistan 
143 NATO. (den 23 februari 2011). Intervju 2011-02-23 with the Commander of NATO's Training mission in 
Afghanistan, Lieutenant General William Caldwell. 
144 United States Department of Defense. (2011), sid 23. 
145 United States Government Accountability Office. (2011), sid. 16.   
146 Ibid, sid preface. 
147 Ibid, sid 18. 
148 United States Department of Defense. (2011), sid 88. 
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4.3.5 Personalvårdande åtgärder 
I juni 2011 införde MoD enligt DoDen ny ledighetspolicy. Denna policy förbättrade 
ledigheten för officerare och specialistofficerare. En 3-månadersledighet för gravida soldater 
infördes. En engångsledighet på 45 dagar för genomförande av Hajj, pilgrimsfärd till Mekka 
infördes. I juni examinerades de första nio eleverna från ANA Company Commander’s Legal 
Course som utbildar på det militära regelsystemet och krigets lagar. Försvarsministern 
undertecknade ANA värdegrund Gud, Land och Plikt . Detta är sedan nedbrutet i 6 värdeord 
som skall återspegla all verksamhet. (Integrity, Honor, Service, Respect, Courage, and 
Loyalty). 149 
 
Enligt DoD går alla rekryter igenom en 64 timmars läs och skrivutbildning som en del av den 
inledande utbildningen. Denna utbildning ger dem en grundläggande nivå. Ungefär 90 % av 
eleverna klarar utbildningen. Det skall dock understrykas att utbildningen är på en väldigt 
elementär nivå av läs och skrivkunskaper som omfattar nummer, bokstäver och några enkla 
ord och fraser. För de som har behov av bättre läs och skrivkunskaper, som de som skall läsa 
specialistkurser, erbjuds en åttaveckors-kurs. Läs och skrivutbildning genomfördes vid alla 
specialistskolor i slutet av 2011. Dessutom erbjuds läs och skrivutbildning även vid andra 
tillfällen på kandak-nivån.150 Under oktober 2011 examinerades elev nummer 100 000 från läs 
och skrivprogrammet.151  
 

5 RESULTATDISKUSSION  
Här kommer jag att diskutera resultaten från kapitel 4. För att minska tendenskriteriet kommer 
jag här att använda mig av de två mer kritiska rapporterna från Center for Strategic & 
International Studies (CSIS) och International Crisis Group (ICG). 
  
För att underlätta för läsaren kommer respektive innehållskategori att inledas med en kort 
återblick med de mest centrala resultaten från kapitel 4 i kursiv stil. Resultaten från 
diskussionen kommer sedan att ligga till grund för svaren på de två övergripande 
analysfrågorna i kapitel 6. 

5.1 Fysiska faktorer 

5.1.1 Stridskrafter 
Enligt den officiella retoriken har ANA genomgått en god kvalitetshöjning under senare tid 
och prognosen avseende stridsduglighet är positiv. Även om det finns brister inom vissa 
områden som sjukvård, bekämpning och flygvapnet. 
 
Enligt ICG kvarstår det däremot många frågetecken avseende kvaliteten hos förbanden och 
om de hinner komma upp till en lämplig krigsduglighet innan utgången av 2014.152  
 
Trots alla insatser är antalet stridsdugliga förband fortfarande väldigt lågt och flygvapnet är 
inte operativt förrän 2016. Dessutom går det prestige i att få bra statistik avseende förbandens 
kompetens.  
                                                
149 United States Department of Defense. (2011), sid 24. 
150 Ibid, sid 21. 
151 Ibid, sid 4. 
152 International Crisis Group. (2010), sid i. 
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Trots den officiella retoriken skriver CSIS att ANA inte rosade marknaden för två år sedan 
under operation Moshtarak och striden vid Marjah.153 Eftersom de förband som deltog hade 
en ganska hög bedömning avseende dugligheten kan man ifrågasätta själva bedömningen. Det 
har visat sig att förbandens egna utbildare också gör bedömningen och att det i vissa fall ger 
en alltför hög skattning.154 
 
Enligt CSIS är Armén av förklarliga skäl väldigt COIN-fokuserad. Däremot så höjs det röster för att 
den är alltför ensidigt inriktad just mot COIN och dessutom att kvantiteten är otillräcklig. Det som det 
framförs kritik mot är att det behövs tyngre vapen än idag. Dagens armé kan jämföras med att armén 
aldrig sjönk under 200 000 man under det fredliga 70-talet, fördelade på 15 divisioner med 1300 
stridsvagnar, 1000 stridsfordon, mycket artilleri, 120 stridsflygplan plus stridshelikoptrar. 
Ändå fanns det då planer på att utöka numerären till 250 000 man.155 Afghanistan har aldrig haft några 
fredsduvor till grannar vilket accentuerar behovet av en förhållandevis stark armé. Dessutom spelar 
även den afghanska självbilden och stoltheten enligt CSIS in.156 Vidare menar ICG att denna tydliga 
fokus mot COIN dessutom kan äventyra landets säkerhet efter det att de internationella förbanden 
lämnar 2014.157 
 
MoD och generalstaben har utsatts för kritik tidigare. Enligt ICG verkar man dock ta allvarligt på detta 
och har startat upp ett träningsprogram, kanske framförallt riktat mot de civila beslutsfattarna och 
tjänstemännen. Nu får även de möjligheterna att förkovra sig.158 Dessutom ökar man graden civila 
inom departementet för att höja effekten.159 Dessa åtgärder borde öka effektiviteten. 
 
Den afghanska ledarskapsmentaliteten som grundar sig på rysk byråkrati står i kontrast med den mer 
västerländska ledarskapstraditionen skriver ICG. Detta tar sig uttryck i en toppstyrning och 
micromanagement. Detta får till resultat enligt ICG att tempot i beslutsfattandet och genomförandet 
sjunker och påverkar menligt ANAs utveckling.160 
 
Enligt ICG är en källa till oro personaluppfyllnaden i fältförbanden. Här finns det olika uppgifter på 
antalet soldater i stridande befattning beroende på hur man räknar. Det finns vissa beräkningar som 
baseras på det totala antalet som utbildats men som inte tar hänsyn till vad personalen gör. Ganska 
många soldater hamnar på administrativa befattningar istället för på stridande och då blir siffrorna 
missvisande. Skillnaden mellan faktiska soldater och rapporterade är ett problem.161 I snitt är 
manöverförbanden uppfyllda till 65 % skriver CSIS, men det finns vissa förband där uppfyllnaden är 
så låg som 40 %. Dessa förband finns framförallt i de södra delarna.162 
 

                                                
153 Center for Strategic & International Studies. (november 2010). Afghan National Security Forces-What It Will 
Take to Implement the ISAF Strategy, sid 212. 
154 Ibid, sid 35. 
155 Ibid, sid 86. 
156 Ibid, sid 113. 
157 International Crisis Group. (2010), sid 26. 
158 Ibid, sid iii. 
159 Ibid, sid 27. 
160 Ibid, sid 10. 
161 Ibid, sid 16. 
162 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 86. 
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5.1.2 Personal 
Rekryteringen har varit positiv under den senaste tiden, framförallt efter lönerevisionen. Generellt kan 
även denna mätpunkt anses vara uppfylld. Det som oroar är framförallt rekryteringen av 
underofficerare som CSIS skriver.163  
 
En av orsakerna till rekryteringsproblemen kan gå att finna i den afghanska hierarkiska kulturen där 
officerare värderas mycket högre än underofficerare. Detta kommer även att beröras under de 
moraliska faktorerna. 
 
Oron över kvaliteten avseende ANA diskuteras ofta och det är en balansgång mellan att nå upp till de 
kvantitativa målsättningarna utan att tappa för mycket avseende kvalitén. Enligt den officiella 
retoriken är det väldigt positivt men det chefen för 207 kåren sa i en intervju i januari 2010 kan ge en 
annan bild. 
 

“We are recruiting people who are barely literate and people who are addicted to 
become sergeants and officers. We have people who are lacking in basic education 
joining the army. So we have to cope with this in part by lowering our expectations. 
We’re in a society that has experienced 30 years of conflict and the institutions and 
culture of this country were destroyed. So we can’t expect much from the people who 
were raised in this society and have to cope with what we’re given”.164 

 

5.1.3 Materiel 
Materiel tillförs ANA kontinuerligt och de siffror jag använt i uppsatsen kan vara något obsoleta. 
Generellt kan sägas att materieltillgången är ganska bra med en snittuppfyllnad på 76 % och 
fältförbanden 95 % av beslutad mängd.  
 
I detta fall kan inte fältförbanden få godkänt mot kraven. Det som kan vara intressant är att det enligt 
CSIS inte finns en plan för tillförsel av tyngre materiel, exempelvis stridsvagnar, utan hela 
försvarsmakten är anpassad för COIN.165 
 
Flygvapnet ligger efter armén avseende materielanskaffningen. Däremot finns det en beslutad och 
finansierad plan som bygger på att flygvapnet skall vara rätt utrustad 2016. 
 

5.1.4 Infrastruktur 
Majoriteten av armén och ca halva flygvapnet har ändamålsenlig infrastruktur. 
Infrastrukturen till skolorna är tillgodosedda eller kommer bli det inom det närmaste året 
eller åren. Det sker successivt nyproduktion. 
 
Här ser det också generellt bra ut kopplat mot mätkravet. Enligt ICG verkar det som om det 
har blivit en avsevärd förbättring under det senaste året. Tidigare har detta varit ett stort 
problem som inte har svarat upp mot ANAs utveckling Det har nämnts siffror om att 
tillgången bara har svarat upp mot behovet till 40 %.166 Dessutom har det historiskt varit 

                                                
163 Center for Strategic & International Studies. (2010). sid 90. 
164 International Crisis Group. (2010), sid 18. 
165 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 113. 
166 International Crisis Group. (2010), sid 17. 
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problem med själva upphandlingar och genomförande av projekt på grund av bristande 
kompetens.167 Om detta också har förbättrats vet jag inte. 
 
 

5.1.5 Uthållighet/underhåll, logistik 
ANA är fortfarande beroende av underhållsresurser från de internationella förbanden. 
Däremot bygger de upp kompetens för att inom de närmaste åren kunna ta över ansvaret 
själva. Driftsättning av ett uppföljningssystem kommer att underlätta inventering samt höja 
kunskapen avseende materielstatusen. 
 
Detta har varit något av ett sorgebarn inom ANA. Det har genom åren inte prioriterats särskilt 
högt från de allierades sida till förmån för att utveckla manöverförbanden, menar ICG. Det 
var inte förrän 2008 mentoreringsprogrammen började utveckla arméns logistikfunktion på 
allvar.168 Även bland afghanska officerare har inte heller underhållsfunktionen värderats 
särskilt högt. Om detta beror på brist på resurser, medvetna prioriteringar eller okunskap vet 
jag inte. 169   
 
ICG skriver vidare att i och med att det inte har funnits relevanta materieluppföljningssystem 
har det varit väldigt svårt att ha kontroll på materielens tillgänglighet och status.170 Detta är nu 
under införande och kommer att underlätta materielhanteringen i framtiden. 
 
Även synsättet avseende underhållet bygger på ett gammalt synsätt. Enligt en afghansk officer 
är ramverket NATO, men innehållet är fortfarande Warszawa-pakten där resurser felutnyttjas. 
Exempelvis används stridande soldater till städnings och handräckningsuppgifter i stället för 
till sin huvuduppgift.171  
 
Införandet av en stor mängd NATO och USA-materiel är också något nytt i ett system som 
har varit uppbyggd av sovjetisk materiel. Detta kommer att kräva ett långt samarbete mellan 
Afghanistan och koalitionen innan landet själv har byggt upp den kompetensen.172 
 
Sammanfattningsvis når inte ANA upp till kraven avseende egen förmåga till underhåll. Det 
har gjorts stora framsteg under de senaste åren men det finns väldigt mycket kvar att göra 
innan de kan stå på egna ben. 
 
 
 
 

                                                
167 Ibid, sid 21. 
168 International Crisis Group. (2010), sid 20. 
169 Ibid, sid 20. 
170 Ibid, sid 20. 
171 Ibid, sid 20. 
172 Ibid, sid 17. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-04-15 Sida 40 (50) 
Mj Adam Camél   
D-uppsats 
 
5.2 Konceptuella faktorer 

5.2.1 Instruktörer/utbildare generellt 
Rekryteringen är generellt väldigt bra och det är inga större problem med att fylla kvoterna. 
Dessutom avvisas ganska många sökande av olika anledningar. 
 
Vakanssituationen bland NATO-instruktörerna är fortfarande relativt hög. Däremot har 
andelen afghanska instruktörer nått målet på 80 % så situationen är generellt ganska positiv. 
 
Kravet att nå upp till de kvantitativa utbildningsmålen är hög. CSIS skriver att i många fall 
överrider kraven på kvantitet de på kvalitet enligt utbildare bl.a. vid Kabul Military Training 
Command, KMTC.173 
 
Ett väldigt viktigt område för att kunna uppnå de kvantitativa och kvalitativa målsättningarna 
är givetvis att det finns instruktörer av tillräcklig kvalité i tillräcklig omfattning. Enligt CSIS 
råder det fortfarande brist på utbildare från koalitionen. Däremot svarar ANA upp mot målet 
avseende kvantitet på utbildare och instruktörer.174  
 
Som generellt svar är målet uppnått. Om man tittar närmare på situationen avseende vissa 
specialfunktioner, som Close Air Support och annan bekämpning kommer bilden troligtvis 
vara en annan.  

5.2.2 Funktionsskolor 
Inom detta område verkar behovet vara tillgodosett. Den sista av de 12 funktionsskolorna 
öppnade i juli 2011 och därigenom har alla planerade skolor öppnats. 
 
I och med det anser jag att kravet är uppnått. 

5.2.3 MoD 
Kompetensen avseende MoD och generalstaben har förbättrats väsentligt efter utbildning av 
framförallt de civila tjänstemännen och befattningshavarna. 
 
En av kritiken mot MoD var att de inte hade rutiner i den utsträckning man kan kräva av ett 
departement. Detta innebar att det dubbelarbetades i vissa fall och i andra fall arbetades det 
inte alls. Vidare skriver ICG att arbetsbeskrivningarna var undermåliga och ansvarsområdena 
inte utklarade.175. Huruvida detta har blivit åtgärdat eller inte har jag inte fått reda på. 
Däremot är det positivt att det har tagits krafttag för att göra departementet och generalstaben 
bättre. 

5.2.4 Officersutbildning 
Utbildningen av de afghanska officerarna håller generellt en ganska hög nivå och 
utbildningsfaciliteterna håller en hög standard. Graden av internationellt utbyte har ökat. 
 

                                                
173 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 102. 
174 Ibid, sid 220. 
175 International Crisis Group. (2010), sid, iii. 
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Det finns skolor så att det täcker behovet och i vissa fall är kraven som ställs på skolorna 
enligt CSIS, överträffade.176 Kvalitetsmässigt verkar också kraven inom respektive kategori 
vara uppnådda, framförallt eftersom utbildningstiden har blivit längre och 
utbildningsinnehållet verkar ha reviderats till det bättre. Det största problemet är att göra 
underofficersutbildningen tillräckligt attraktiv. Tidigare har det varit problem att fylla upp 
platserna på officershögskolorna, men som jag uppfattar den nuvarande situationen är det 
mycket bättre.177 
 

5.2.5 Doktriner och reglementen 
Afghanistan har doktriner och reglementen som till stor del är tillhandahållen av USA och i 
linje med NATO. Avseende hur man väljer att följa doktrinerna så är det i varierande grad. I 
och med att det grovt sett är tre olika kulturer som möts så kommer det att vara olika synsätt.  
 
Reglementen finns, som jag bedömer, i tillräcklig omfattning och jag kommer inte att värdera 
dessa i denna uppsats. Av de doktriner jag sett verkar de vara översatta NATO och 
amerikanska doktriner. Det som kan vara intressant är att den ryska traditionens makt enligt 
CSIS verkar vara stark och att det är svårt att implementera uppdragstaktik. I vissa fall 
upplevs det som ännu mer toppstyrt idag och chefer på olika nivåer har ännu mindre 
handlingsfrihet jämfört med den tiden.178 

5.3 Moraliska faktorer 
Generellt kan det vara svårt att bedöma de moraliska faktorerna eftersom det är en helt annan 
kultur jag har att göra med. Till viss del har jag en förförståelse tack vare mina sju månader i 
landet och kontakt med många afghaner. Självklart gör inte det mig till en afghansk 
ledarskapsexpert.  

5.3.1 Ledarskap 
I de officiella dokumenten stod ingenting om den allmänna ledarskapssituationen i landet. 
Därför kommer min bedömning att utgöras av de två andra rapporterna. 
 
Enligt CSIS kan det på grund av historien vara en ganska stor mix av ledarskapsmodeller. 
Många av de höga officerarna är utbildade enligt sovjetisk modell med en hög grad av 
kommandostyrning. Detta kan stå i konflikt med den modernare, västorienterade 
ledarskapssynen som de yngre officerarna utbildas på vid officershögskolorna. Dessutom har 
en del gamla mujahedin en ganska oortodox syn på krigföring baserat på deras erfarenheter. 
Detta kan stå i kontrast mot gällande doktriner och reglementen och i sin tur skapa onödiga 
friktioner inom officerskåren.179 Det kan dessutom fortfarande vara olösta problem mellan 
gamla sovjetutbildade officerare och gamla mujahedin.180 Detta kan ta sig uttryck i 
samarbetssvårigheter. 
 
Mellan officerare och underofficerare verkar det enligt CSIS vara vattentäta skott.  

                                                
176 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 100.  
177 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 100. 
178 Ibid, sid 100. 
179 Ibid, sid 101. 
180 Ibid, sid 110. 
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Underofficerarnas kompetens värdesätts inte på rätt sätt och officerskåren präglas av mycket 
prestige. Det verkar finnas en utbredd oro att underofficerarna skall framstå som mer 
kompetenta än officerarna. Det för med sig att många kompetenta underofficerare slutar då 
deras kompetens inte värdesätts. Dessutom finns det dåligt med karriärutveckling för 
underofficerskåren. Det finns ingen naturlig karriärväg för dem och dessutom borde det finnas 
karriärväxlingsmöjlighet mellan officer och underofficer i syfte att ta tillvara den kompetens 
som finnas inom NCO-kåren. En del kompetenta underofficerare slutar i ANA för att börja en 
anställning vid någon privat firma och därigenom har möjlighet att tredubbla sin lön.181 
 
Afghanistan är ett land där mycket bygger på personliga kontakter. Befordran beror i många 
fall inte på prestation utan mer på personliga kontakter, etnicitet, pengar etc.182 
 
Föregångsmannaskapet kan lämna mycket övrigt att önska. Detta har visat sig vid ett par 
tillfällen. Ett exempel var under operation Moshtarak och striderna vid Marjah.183  

5.3.2 Personalavgångar 
Avgångarna är säsongsbetonade. Inom flygvapnet är de acceptabla men inom armén är de 
drygt dubbelt så hög som målsättningen. 
 
Här förekommer det olika uppgifter där ICG nämner så höga siffror som 19 %. 184 
 
Enligt CSIS verkar det som om de största orsakerna till personalavgångar är möjlighet till 
ledigheter och rotation av förbanden. Även andra anledningar som ett högt operativt tempo, 
bristfällig utbildning, bristfällig materiel etc. bidrar också till problem. Många gånger 
”fastnar” förbanden på en plats. Utöver detta finns det dessutom en ledarskapsaspekt på detta 
då traditionellt dåligt ledarskap bidrar till att soldater väljer att lämna. Detta problem finns 
också inom officerskåren då det finns en ”klick” i Kabul som inte vill lämna huvudstaden för 
provinserna.185 Dessutom påstår ICG att etniciteten kan vara en bidragande orsak till att 
ledighet beviljas eller inte. 186 

5.3.3 Moral och disciplin 
ANA börjar anses som en enande kraft i landet som till del överbygger de tidigare etniska 
motsättningarna. Efter lönerevisionen har moralen ökat.  Det som framförallt är orsaken till 
missnöje är dåliga leaveresor. 
 
Även om armén börjar få ökad aktning och statusen är relativt hög så finns det signaler enligt 
CSIS om låg moral. Den varierar självklart mellan olika förband och orsakerna är olika. 
Moralproblem existerar även inom förband som har den högsta skattningen.187  
 
CSIS skriver vidare att lojaliteten var ett problem tidigare då framförallt etnicitet var en av de 
viktigaste orsakerna till lojalitet.188 Dessutom är ett av problemen med låg moral att det är 
                                                
181 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 102. 
182 Ibid, sid 110. 
183 Ibid, sid 212. 
184 International Crisis Group. (2010), sid 19. 
185 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 106-107. 
186 International Crisis Group. (2010), sid 19. 
187 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 103. 
188 Ibid, sid 107. 
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väldigt dåligt med permissioner och ledigheter. Det dåliga transportnätet i landet bidrar också 
med att det tar det lång tid för en soldat eller officer att färdas exempelvis från Kandahar till 
Mazar-E-Sharif. Detta innebär att den faktiska ledigheten hemma blir kort.189 
 
Vidare skriver CSIS att det under operation Moshtarak rapporterades om ANA-förband med dålig 
disciplin som genomförde stölder i den lokala bazaren, rökte hasch, etc. Dessutom fanns det förband 
som vägrade bära förnödenheter och utföra andra ”okvalificerade” uppgifter.190 
 
Det militära disciplinsystemet har enligt ICG av tradition byggt på mer piska än morot. Fysisk 
bestraffning var vanligt förekommande inom det militära systemet även innan Talibantiden. 
Det var också ganska vanligt förekommande de första åren efter ANAs grundande, tidigt 
2000-tal. Denna tradition med hård disciplin går igen i det militära rättssystemet där olika 
brott oftast får hårda påföljder i de flesta fall minst ett år i fängelse.191 

5.3.4 Etnisk balans 
Enligt den officiella retoriken är situationen med etnisk balans inom ANA mycket bättre än 
tidigare. Detta är nog riktigt, men det finns fortfarande mycket att göra. Det är framförallt 
bristen på pashtuner från södra Afghanistan samt till viss del överrepresentationen av 
tajikiska officerare som är det största problemet.  
 
Etnicitet och olika lojaliteter är enligt ICG ett av de största problemen inom ANA. Även om 
det har blivit bättre är det fortfarande ett problem även inom den allra högsta kretsen.192 Detta 
problem har följt med ANA sedan det grundades efter talibanernas fall. 90 av de första 100 
generalerna kom från det Tajikdominerade Panjshirdalen vilket bidrog till etniska problem.193  
 
De olika lojaliteterna inom MoD och generalstaben riskerar att de i praktiken delas. Detta 
destruktiva beteende kan vara värre än det var under kommuniståren skriver ICG.194 Denna 
obalans och rivalitet får också återverkningar avseende befordringar, utbildningar och 
befattningar. 195 
 
Sammanfattningsvis är detta ett stort problem även om det har blivit bättre och om det inte 
blir förbättringar kan detta skapa stora problem och slitningar inom ANA. 

5.3.5 Korruption och andra tvivelaktiga beteenden 
Dessvärre verkar korruptionen vara ganska utbredd. Påföljd uteblir i många fall. Kårchefer 
har inte rätt att avskeda chefer för Kandak. Det har enbart försvarsdepartementet. Däremot 
är korruptionen mindre inom armén än polisen. Dessutom saknas det ett rättssystem inom 
armén. 
 
Korruption och andra oetiska beteenden avseende hantering av skattemedel eller sina befogenheter är 
enligt ICG ganska utbrett, även om det förekommer i mindre omfattning än inom polisen.  Det har 
förekommit fall där personer har blivit avskedade på grund av korruption för att ett par veckor senare 

                                                
189 Ibid, sid 107. 
190 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 211. 
191 International Crisis Group. (2010), sid 14. 
192 Ibid, sid 1. 
193 Ibid, sid 10. 
194 Ibid, sid 19. 
195 Ibid, sid 20. 
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återvända till sin befattning.196 CSIS skriver att det finns andra exempel där materiel försvinner och 
endast 80-90 % kommer fram till förbanden.197 Det förekommer även att ANA-officerare 
tillförskansar sig förnödenheter på soldaternas och de underställdas bekostnad.198 Kopplat till 
detta är även systemet med nepotism ganska utbrett enligt ICG. 199 
 
Man är väl medveten om problemet och enligt CSIS försöker man förbättra situationen. Ett exempel är 
att fördela officerare slumpvis på förbanden och att man då brutit den nepotism etc. som har funnits 
tidigare.200 
 
Dessvärre verkar korruptionen vara ganska utbredd. Påföljd uteblir i många fall. Kårchefer 
har inte rätt att avskeda chefer för Kandak. Det har enbart försvarsdepartementet. Däremot är 
korruptionen mindre inom armén än polisen. Dessutom saknas det ett rättssystem inom 
armén.201 
 
Sammanfattningsvis är Afghanistan ett land som har stora problem med korruption, nepotism, etniska 
lojaliteter och så vidare. Detta kan bli ett mycket stort problem om man inte kan hantera problemet.202 

5.3.6 Personalvårdande åtgärder 
Generellt har det varit ganska dåligt även om det nu införs lite mer ledigheter och andra förmåner. 
 
Ett uppseglande problem enligt ICG är att pensionera äldre officerare för att få genomströmning av 
officerare i organisationen. Däremot vägrar personal att pensionera sig om det inte finns några bra 
pensionsavtal.203 

6 SLUTSATSER OCH SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA 
Här kommer slutsatserna på undersökningen samt svaren på forskningsfrågorna att besvaras. 
Först kommer resultatet avseende brister samt förtjänster inom de tre faktorerna att 
presenteras. Därefter besvaras frågan om hur balansen är mellan de tre faktorerna.  

6.1 De tre faktorerna 

6.1.1 Fysiska faktorer 
ANA har gjort stora framsteg avseende de fysiska faktorerna under det senaste året. Jag anser 
att ISAF och USA har agerat på de uppenbara bristerna som fanns för ett par år sedan och i 
stort sett inget har lämnats utan åtgärd. Den sedan länge eftersatta underhållsfunktionen har 
förbättrats och ANA kan ta ett allt större ansvar för det egna underhållet. Kvantitativt har 
ANA lyckats med rekryteringen och dessa mål är uppnådda. Det som går att diskutera är om 
kvaliteten på rekryterna står i paritet med kvantiteten eller om man är tvungen till 
kravunderstigande avseende kvaliteten till förmån för kvantiten. Det finns signaler som tyder 
                                                
196 Ibid, sid 12. 
197 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 99. 
198 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 211. 
199 International Crisis Group. (2010), sid iii. 
200 Center for Strategic & International Studies. (2010), sid 90. 
201 Ibid, sid 99. 
202 Detta erfor jag väldigt tydligt som Chef för Provincial Office i Sheberghan på FS 13 2007. Min erfarenhet är 
att du med rätt kontakter kan komma undan med nästan vad som helst. Exempelvis sköt livvakten till den 
dåvarande provinsguvernören Juma Khan Hamdard ihjäl 9 obeväpnade demonstranter. Han omplacerades till en 
annan provins och såvitt jag vet har ännu ingen blivit dömd. 
203 International Crisis Group. (2010), sid 16. 
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på det. Däremot återstår det mycket att göra avseende förbandens krigsduglighet där endast en 
kandak idag kan lösa uppgifter självständigt. Även MoD och generalstaben genomgår 
utbildning och kvalitetshöjande åtgärder syftande till att ta ett allt större eget ansvar. 
 
Materielmässigt fylls ANA upp kontinuerligt med ändamålsenlig materiel. Fältförbanden är 
nästan helt uppfyllda. Den personliga utrustningen, fordonsparken och en stor del av den 
beväpningen är förhållandevis modern västerländsk materiel. Däremot är ANA en COIN-
armé och det saknas tyngre materiel för reguljär strid, bland annat stridsvagnar. Flygvapnet 
däremot saknar en stor mängd materiel. Materielen är beställd och finansierad men kommer 
inte att vara färdiglevererad innan 2016. Flygförbanden kommer framförallt att understödja 
arméns COIN-operationer med helikoptrar och flygplan för markunderstöd. Detta innebär att 
det kommer vara brister i luftstridsförmågan. 
 
Det pågående infrastrukturprogrammet kommer att svara upp för de krav ANA kommer ha 
avseende infrastruktur inom ett till två år. Då bedöms hela ANA inklusive flygvapnet att ha 
ändamålsenliga lokaler. 
 
Slutsats 
ANA har en positiv trend och kommer sannolikt att inom några år att vara relativt kapabel att 
axla säkerhetsansvaret. Däremot kännetecknas ANA idag av ganska låg krigsduglighet bland 
fältförbanden. Stödfunktionerna till fältförbanden har tidigare varit eftersatta och har en hel 
del att ta igen. Dessutom ligger inte flygvapnet i samma utvecklingsfas som den övriga armén 
utan har fortfarande ett par år kvar innan de kan leverera effekt. 

6.1.2 Konceptuella faktorer 
Hela utbildningsapparaten har en positiv utveckling och med tanke på att det nästan dröjde 
ända till 2009 innan det blev riktigt organiserat från NATO och USA är det riktigt bra. Kravet 
på antalet afghanska instruktörer och utbildare är uppnådda. Däremot har inte ANA idag 
möjligheten att genomföra all utbildning själv utan är beroende av de internationella 
styrkorna.  
 
Den sista av de tolv funktionsskolorna är färdigställd och de övriga planerade 
utbildningsplatserna är också färdigställda eller på gång att bli det.   
 
Officersutbildningen fyller sina kvoter och den senaste fyraårs-kursen hade ett stort urval 
sökande och var etniskt välbalanserad. Underofficerskurserna är svårare att fylla upp och det 
kan framförallt ha orsaker som status och karriärmöjligheter. 
 
ANA har ett doktrinträd, reglementen och utbildningsanvisningar. Däremot finns det 
åtminstone tre traditioner inom officerskåren som måste samsas; den äldre sovjetutbildade, 
den gamla mujahedin med mer irreguljärt tänkande och den moderna officeren som är mer 
västerländskt skolad. Denna ”kulturkrock” kan innebära problem. 
  
Slutsats 
Som med de fysiska faktorerna har även de konceptuella haft en positiv utveckling under de 
senaste åren. Däremot finns det fortfarande brister på utbildare. Rekryteringen av 
underofficerare är fortfarande dålig och det finns olika traditioner inom officerskåren som 
påverkar utvecklingen negativt. 
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6.1.3 Moraliska faktorer 
Detta anser jag var den absolut svagaste faktorn och där de största problemen kan uppstå. 
Mycket av problemen hänger samman med de stora etniska skillnaderna som alltid har rått i 
landet och som har förstärkts genom historien och de senaste årtiondenas stridigheter där de 
väpnade styrkorna oftast var etniskt grupperade. Det finns en mer eller mindre uttalad hierarki 
i landet där vissa är överordnade andra. Dessutom blev det en snedrekrytering etniskt sett när 
ANA organiserades 2002. Då kom den absoluta majoriteten av de höga officerarna från 
Tajikerna. Detta har på senare tid jämnats ut och ANA är idag ganska etniskt välbalanserad. 
 
Andra stora problem är kopplat till korruption, nepotism och nätverk. Det är alltför många 
som skor sig på andras bekostnad och som chef kan du tillförskansa dig olika förmåner. Vid 
befordringar eller tillsättande av befattningar kan i många fall lojalitet gå före kompetens. 
Dessa olika grupperingar och fraktioner leder till kontraproduktivitet och onödiga slitningar. 
 
Prestige och status spelar en stor roll. I detta fallet är det negativt för framförallt 
underofficerskåren som har små karriärsmöjligheter och vars kompetens underutnyttjas. 
 
De alltför höga personalavgångarna beror till stor del på för lite ledigheter, för krångliga 
ledighetsresor, för högt operativt tempo och dåligt ledarskap. Personalvårdande åtgärder 
vidtas och förhoppningsvis kommer det att bli bättre. I och med en lönerevision för ett par år 
sedan minskade personalavgångarna något och rekryteringen förbättrades. 
 
Ledarskapet inom ANA kan ifrågasättas. Det finns en tradition avseende bestraffningar och 
det vi i väst kan anse vara dåligt ledarskap. Även här kan det vara en generationsfråga som 
kanske är övergående. Kopplat till detta finns det även exempel på dålig disciplin där soldater 
har stulit eller betett sig odisciplinerat. 
 
Det finns dock ljuspunkter i form av en ökad stolthet att tjänstgöra inom armén och där den 
egna etniciteten spelar en allt mindre roll. Det omfattande läsprojektet bidrar också till ökat 
självförtroende och ökat anseende av armén. 
 
Slutsats 
Även om man verkar väldigt medveten om denna faktor och har genomfört 
förbättringsåtgärder är detta den faktor jag upplever som sämst. Här är det framförallt etniska 
problem som tar sig uttryck i samarbetsproblem och främjar en kultur av att i första hand 
hjälpa sin egen etnicitet i form av nepotism. Detta kan bidra till splittring inom armén. 
Dessutom finns det tecken på en tradition av, enligt västerländskt synsätt, dysfunktionellt 
ledarskap, bristande disciplin och låg moral. .  

6.2 Balansen mellan de tre faktorerna 
Enligt Fuller skall det vara en balans mellan de tre delarna för att generera krigföringsförmåga 
eller ”Fighting Power”. Hur ser det då ut inom ANA idag? Utifrån resultatet ovan anser jag att 
det är en övervikt åt den fysiska faktorn följt av den konceptuella och allra sist den moraliska. 
Detta speglar i mångt och mycket det internationella samfundets ansträngningar där skapandet 
av de fysiska faktorerna, och då framförallt utbildningen av manöverförbanden har varit 
väldigt mycket prioriterat. Detta har då inneburit diskrepans även inom den fysiska faktorn 
där exempelvis underhållsfunktionen har släpat efter väldigt mycket. Dessutom går det att 
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diskutera vilken ”typ” av krigföringsförmåga man kommer att få med den tydliga satsningen 
på COIN. 
 
Det jag uppfattar som mest alarmerande är den moraliska faktorn som måste förbättras 
radikalt för att inte det skall få stora konsekvenser. 
 
 

7 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
En del i undersökningen som inte var huvudfokus, men som ändå har väckt mitt intresse är 
den svenska beskrivningen av krigföringsförmåga och kopplingen till Fullers teori. 
 
Beskriver modellen vi använder för krigföringsförmåga med de tre faktorerna rätt saker? 
Dufberg skriver i sin uppsats att ”sannolikt är den (beskrivningen) ett kondensat av betydligt 
djupare tankar.”204. Jag har i min uppsats kommit fram till att detta härstammar från Fullers 
syn på de krafter människan utgörs av, vilket kritiseras kraftigt av professor Gat. 205 Trots 
detta används detta synsätt av flera försvarsmakter.  
 
Dufberg skriver vidare i sin uppsats att faktorerna påverkar varandra på ett tydligare sätt än 
vad som framkommer i doktrinen.206 Som jag ser det liknar det mer NATOs tolkning enligt 
AJP-01 (D).207 
Av denna anledning anser jag det vore intressant att svara på två frågor: 

1. Är vår nuvarande svenska modell av krigföringsförmåga relevant? 
2. Om den är det, hur skall vi välja att tolka de tre faktorernas inbördes relation? 

 
Det andra förslaget är att göra om denna studie av ANA om ett par år för att därigenom 
eventuellt kunna spåra en trend som kan vara intressant för att prediktera framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
204 Dufberg (2005), sid 33. 
205 Gat (2001), sid 544. 
206 Dufberg (2005), sid 33. 
207 NATO. (2010). Allied Joint Doctrine, AJP-01(D, sid 1-10 
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