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Det globala upproret; är svenska reglementen användbara? 
Uppsatsen utgår ifrån utvecklingen av reglementen på senare år, där mycket har hänt på grund av 

olika händelser i omvärlden som exempelvis berlinmurens fall, invasionerna av både Afghanistan och 

Irak i början av 2000-talet och politiska förändringar i omvärlden. Utvecklingen går att härleda till 

bland annat regeringspropositionen ”ett användbart försvar” och senaste utgåvan av Militärstrategisk 

doktrin. 

Undersökningen har sin grund i en kvalitativ analys av MSR6 (Marstridsreglemente 6 – bataljon) och 

de stabiliserande uppgifter som återfinns där. Dessa uppgifter har sedan utifrån David Kilcullens teori 

om globalt uppror analyserats.  

Syftet är således att, med utgångspunkt i Kilcullens teori om ett globalt uppror, undersöka huruvida/i 

vilken omfattning Försvarsmaktens stabiliserande uppgifter i MSR6 går att använda mot 

teoribildningen i kontexten av en irreguljär konflikt.  

Undersökningen visar att uppgifterna många gånger går att använda mot teoribildningen med olika 

effekt som utgång. Vissa uppgifter påverkar inte systemet tillnärmelsevis lika mycket som andra 

beroende på vad de syftar till och hur de löses. I enlighet med rådande forskningsläge inom COIN, 

framförallt kopplat till hur begreppet används i praktiken, kan det konstateras att det återfinns en 

överensstämmelse mellan svenska reglementen och Kilcullen i teorin. 

Nyckelord: Globalt uppror, COIN, MSR6, RMO, stabiliserande uppgifter. 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion och problemformulering 

Efter kalla krigets slut har mycket hänt i svensk försvarspolitik. Nya inriktningar och 

målsättningar som inte bara rör Sveriges territoriella integritet och gränser utan också fred och 

stabilitet internationellt, är numera också en del av Försvarsmaktens inriktning.
1
 Allt eftersom 

Försvarsmakten riktas om mot ett mindre och mer användbart försvar jämfört med vad det var 

under till exempel kalla kriget, ställer det stora krav på organisationen. En enorm 

omstrukturering har genomförts och många regementen har lagts ner. Nu stundar ytterligare 

en omstrukturering av hela organisationen. I olika regeringsbeslut har Försvarsmaktens 

uppgifter fått något av en annan karaktär där det huvudsakliga nu är att kunna verka över hela 

konfliktskalan. Inriktningen har på senare år blivit väldigt omkastad mot ett annat område och 

mer inriktad på insatser i omvärlden än tidigare. Försvarsmakten förväntas alltså att kunna 

hantera allt från lågintensiva irreguljära konflikter i ett internationellt sammanhang till 

högintensiva reguljära konflikter inom Sveriges gränser.
2
  

Utvecklingen av doktriner och reglementen tar däremot väldigt lång tid, dels att revidera och 

omformulera, men även att implementera det nya i organisationen. Av den anledningen har 

inte de nya reglementena landat in i det nya och organisationen har heller inte anpassat sig till 

fullo. Dock har det nu utkommit nya versioner av MSD (Militärstrategisk Doktrin), RMO 

(Reglemente för Markoperationer) och MSR (Markstridsreglemente) som har ersatt tidigare 

reglementen (AR2-taktik och BrigRA-serien) som skall vara uppdaterat vad gäller 

Försvarsmaktens uppgifter utifrån Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.
3
 

I och med Försvarsmaktens ändrade inriktning av säkerhetspolitiken från ett invasionsförsvar 

till ett mindre insatsförsvar ställs det nya krav på organisationen som helhet. Det nya 

insatsförsvaret skall alltså utifrån RMO, förutom reguljära konflikter, också kunna hantera 

irreguljära konflikter som är fredsbevarande, fredsframtvingande eller som inom ramen för 

dessa har en mer offensiv karaktär.
4
  

För att sätta uppsatsen och undersökt område i ett relevant sammanhang används en 

teoribildning om ett globalt uppror som återfinns i boken Counterinsurgency skriven av David 

Kilcullen. Det som uppsatsen avhandlar är den kontext som har beskrivits inledningsvis 

vilken presenteras i både MSD och RMO. Detta görs genom att undersöka de stabiliserande 

uppgifter som återfinns i MSR6 i det globala upprorets kontext och se om dessa för det första 

kan påverka och för det andra på vilket sätt de kan påverka upproret.  

 

                                                      
1
 Försvarsmakten, 2011, s. 73 

2
 Försvarsmakten, 2011, s. 78f 

3
 Försvarsmakten, 2011, s. 5 

4
 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 6 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att, med utgångspunkt i Kilcullens teori om ett globalt 

uppror, undersöka huruvida/i vilken omfattning Försvarsmaktens stabiliserande uppgifter i 

MSR6 går att använda mot teoribildningen i kontexten av en irreguljär konflikt.  

Detta i sin tur syftar till att lägga fram ytterligare underlag vad gäller utvecklingen av 

Försvarsmaktens reglementen. Syftet är inte att skapa ett svar som är allmängiltigt för 

Försvarsmakten som helhet eller som underminerar doktriner och reglementen. Istället är 

uppsatsens undersökning ytterligare ett underlag inom området för att bidra till utvecklingen 

av Försvarsmakten.  

 

1.3 Frågeställningar  

I enlighet med ovan formulerat problem och syfte kommer följande frågor att besvaras: 

Kan Försvarsmakten med hjälp av MSR6 med stabiliserande uppgifter stävja/bekämpa det 

globala upprorets ingående delar så som Kilcullen framställer dem? 

På vilket sätt/hur kan de stabiliserande uppgifterna i MSR6 påverka det globala upprorets 

ingående delar? 

 

1.4 Generella avgränsningar 

Kontexten som helhet kommer att vara i mer generella drag, det vill säga en irreguljär 

konflikt. Detta i syfte att förenkla uppgifterna utifrån en definition, utan att behöva ta hänsyn 

till specifika insatsers och konflikters karaktär. 

Vidare begränsas analysen till att bara behandla de stabiliserande uppgifterna i MSR6. Detta 

görs i syfte att inte behandla till exempel anfalls- och försvarsstrid mot en reguljär 

motståndare inom ramen för Sveriges försvar mot en invasion. Stridssätten är snarlika oavsett 

vilken typ av konflikt Försvarsmakten ställs inför, det är karaktären av de stabiliserande 

uppgifterna i kontexten av en irreguljär konflikt som är det intressanta i denna undersökning. 

Arbetet avgränsas också till endast de militära maktmedel som används vid en insats inom 

ramen för en irreguljär konflikt. Det vill säga att hänsyn inte tas till ekonomiska, politiska, 

folkrättsliga, geografiska, språkliga, kulturella skillnader eller andra faktorer som kan påverka 

eller ha inverkan på utgången och resultatet av insatsen. Syftet med detta är att verkligen 

undersöka uppgifternas möjligheter och begränsningar, vad de kan och inte kan bidra med, 

istället för ett antal andra faktorer som inte är av militär karaktär. Dock kan man med hjälp av 

militära medel skapa förutsättningar för andra instanser att verka, vilket tas med i beaktande i 

analysen. 
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1.5 Specifika avgränsningar 

I analysen av de stabiliserande uppgifterna undersöks dessa med utgångspunkt i 

teoribildningen, där teoribildningen i sig för uppsatsen, utgör motståndaren. Eftersom 

undersökningen syftar till att undersöka huruvida/i vilken omfattning uppgifterna går att 

använda mot teorin. Det är viktigt för undersökningen att förstå detta då några av de 

stabiliserande uppgifterna har valts bort på grund av diverse anledningar. Främst för att de 

inte direkt syftar till att påverka motståndaren utan löses för egen skull, således har dessa 

uppgifter fel fokus i undersökningen. Det utesluter heller inte det faktum att de kan komma att 

lösas i en irreguljär kontext i verkligheten. 

Av de stabiliserande uppgifter som finns i MSR6 har fyra valts bort, dessa fyra är eskort av 

konvojer, observation, insats mot folkmassa och evakuering. Syftet med detta är att författaren 

anser att uppgifterna eskort av konvojer och observation är vanligt förekommande inom 

ramen för de andra och behöver således inte ta plats i analysen. Insats mot folkmassa 

genomförs när behovet finns och då oftast inte mot systemet utan mot en befolkning som visar 

missnöje med insatsen.
5
  

Eskortering genomförs för egna förband, andra förband eller civila innan markoperativ 

kontroll är etablerad. I syfte att skydda konvojen och möta eventuella hot som dyker upp.
6
 

Detta har enligt författaren inte något att göra med att bekämpa systemet och behöver inte ta 

upp plats i analysen.  

Observation är något som författaren också anser förekommer över tiden när de andra 

uppgifterna löses. Den syftar dock till att övervaka ett större sammanhang som en vapenvila, 

demobilisering, tillbakadraganden eller annan verksamhet.
7
 Men författaren menar att 

uppgiften förekommer oavsett vilken verksamhet man övervakar eller genomför och behöver 

inte knytas till något specifikt. Av den anledningen tas den inte i beaktande i analysen.  

Vad gäller insats mot folkmassa är detta en uppgift som används då folkmassor har samlats 

och bidrar till en osäker situation för antingen egna förband, andra förband eller tredje part.
8
 

Eftersom den enbart används vid behov och inte som rutin vid en irreguljär konflikt, är det 

inte säkert att den kommer att behöva användas. Därför läggs inte vikt vid uppgiften i denna 

uppsats. 

Evakuering är också en uppgift som inte avses användas mot upproret i sig. Det innefattar att 

flytta hotade personer till en säker plats. Den är istället till för den personal (lokalbefolkning, 

turister, internationella hjälparbetare eller en etnisk/religiös minoritet) som är i behov av 

skydd och understöd från en plats till en annan, där det finns skydd.
9
 Därför utgör den inte en 

uppgift som syftar till att bekämpa eller påverka undersökt teori. 

                                                      
5
 Försvarsmakten, 2010, MSR6, s. 141 

6
 Försvarsmakten, 2010, MSR6, s. 140 

7
 Försvarsmakten, 2010, MSR6, s. 141 

8
 Försvarsmakten, 2010, MSR6, s. 141 

9
 Försvarsmakten, 2010, MSR6, s. 146 
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Vad gäller teorin avgränsas den till endast det globala upproret och hur det beskrivs till 

innehåll, beståndsdelar och hur dessa kan tänka sig motverkas. Den övergripande strategin för 

hur Kilcullen föreslår att motverka ett globalt uppror används endast för att styrka egna 

argument i analysen av uppgifterna. Anledningen till att strategin inte beskrivs och tas med är 

att den är väldigt omfattande (begränsning i uppsatsens utrymme samt att det blir två 

undersökningar) och på något för hög nivå för undersökningen som genomförs. Följden blir 

att delar som anses tillämpliga för undersökningen används som stöd i analysen. 

 

1.6 Centrala begrepp 

Uppror, definieras enligt MSD som ”… en socialt/ekonomiskt/politiskt motiverad grupp 

eller rörelse(r) som söker politisk förändring i en stat/region med utomparlamentariska 

medel och/eller med våld.”.
10

 

Upprorsmakare/insurgent, är således en person som anstiftar uppror inom ramen för 

definitionen ovan.
11

  

Global insurgency – globalt uppror, är den normativa teoribildning som beskriver ett globalt 

sammanlänkat uppror med samma målsättningar och drivkrafter. Begreppet behandlas djupare 

i avsnittet teori där det beskrivs. 

Stabiliserande inriktning (överordnat uppgifter), beskrivs i RMO med hjälp av en kontext som 

säger ”En insats med stabiliserande inriktning kännetecknas ofta av att motståndaren består av 

irreguljära styrkor. Dessa styrkor drivs av en politisk, nationalistisk och/eller religiös 

ideologisk övertygelse som vill förändra den rådande samhällsordningen med våld. Insatsen 

har då ofta karaktären av ”upprorsbekämpning” (counter-insurgency; COIN)”.
12

  

Detta är den kontext förbanden har att verka i och använder således följande definition för 

inriktningen ”En insats med stabiliserande inriktning handlar om att skapa och vidmakthålla 

lokalbefolkningens förtroende […] genom att upprätthålla lag och ordning, upprätthålla 

initiativet samt att aktivt söka upp och eliminera motståndaren.”
13

 

COIN (counter-insurgency) eller upprorsbekämpning på svenska är enligt Kilcullen ett 

övergripande begrepp som beskriver de åtgärder en regering använder sig av för att bekämpa 

ett uppror. Det kan vara politiska, administrativa, militära, ekonomiska, psykologiska eller 

andra medel som kombineras.
14

 

 

  

                                                      
10

 Försvarsmakten, 2010, s. 28 
11

 http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/sve/upprorsmakare?i_h_word=upprorsmakare 
12

 Försvarsmakten, RMO, 2010, s. 122 
13

 Försvarsmakten, RMO, 2010, s. 123 
14

 Kilcullen, 2010, s. 1 
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2. METOD 

2.1 Metod och disposition 

En kvalitativ analys av MSR6, RMO samt Kilcullen där de utvalda delarna analyseras och 

ställs mot varandra är, i detta sammanhang, ett enkelt och tydligt sätt att genomföra denna 

undersökning.
15

 Motivet till detta är att vald empiri är begränsad till få dokument samt få 

uppgifter. Detta innebär att det inte är mängden eller förekomsten av ord som är viktigt, utan 

innehållet är kärnan av empirin och i sin tur analysen. Därav lämpar sig en kvalitativ metod 

bättre än exempelvis en kvantitativ.  

Avsikten är att utifrån teorin som beskriver ett globalt uppror som ett system, granska de 

stabiliserande uppgifterna och undersöka om de är användbara mot systemet i fråga. För att 

underlätta förståelsen för ämnet och för att möjliggöra en god analys beskrivs Kilcullens 

modell/teori som avhandlar COIN på global nivå. Denna teoribildning är för uppsatsen 

normativ. I den bemärkelsen menas att ingen specifik konflikt kommer att behandlas eller 

användas som exempel. Därför blir teoribildningen styrande för undersökningen av 

uppgifterna i fråga. Därefter förs en mer generell diskussion om resultatet som 

undersökningen har fått fram. För att avsluta och sammanfatta dras slutsatser kring resultatet 

av undersökningen i en avslutande diskussion. Detta görs genom att uppgifterna som 

analyserats diskuteras utifrån om de kan användas mot systemet och på vilket sätt.  

Arbetsgången i sig kommer att vara väldigt flyktig mellan de tre texterna eftersom författaren 

avser med en uppgift i taget gå igenom teorin punkt för punkt för att undersöka uppgifterna. 

Därför kommer materialet att läsas många gånger och ambitionen är att en djupare analys och 

förståelse uppnås.  

Det teoretiska förhållningssättet som används när materialet granskas och uppsatsen skrivs är 

ett hermeneutiskt. Där en förståelse för ämnet och det som läses ständigt eftersträvas.
16

 På 

detta sätt uppnås ytterligare fördjupning och förståelse för empiri och teori då det behandlas 

på ett kvalitativt sätt. Slutsatser som dras under arbetets gång samlas i delsammanfattningar 

och diskuteras sedan i en avslutande mer allmän diskussion om resultatet. En naturlig distans 

till ämnet skapas då och ger utrymme för reflektion, där återigen en djupare förståelse vill 

skapas för ämnet i fråga.
17

 

Uppsatsens första kapitel är inledningen och introduktionen till själva arbetet som skall göras. 

Det andra kapitlet avhandlar den metod som används i uppsatsen. Det därpå följande kapitlet 

beskriver vilken teori som valts och varför. En teori kommer att presenteras och beskrivas. 

Sedan följer en motivering av teorin i syfte att göra valet av teori kopplat till empirin och 

ämnet i sig klart och tydligt. Själva undersökningen och analysen följer efter detta. Där 

analyseras och behandlas empirin utifrån vald teori och de särskilt utvalda variabler som har 

ansetts lämpliga i denna uppsats med hänsyn till avgränsningar, teori och empiri. 

Avslutningsvis förs en diskussion där generella slutsatser kring ämnet dras och där resultatet 

                                                      
15

 Denscombe, 2009, s.367ff 
16

 Föllesdal et. al, 1990, s. 133 
17

 Föllesdal, et. al, 1990, s. 136f. 
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av undersökningen problematiseras ytterligare. Allra sist förtecknas de referenser som har 

använts i arbetet. 

2.2 Beskrivning av analys 

I detta avsnitt beskrivs hur analysen kommer att genomföras. För att undersöka empirin, 

utvalda stabiliserande uppgifter, används de sju elementen i Kilcullens teori. Syftet med detta 

är att de utgör upprorets beståndsdelar och således i uppsatsen de delar man bekämpar med 

hjälp av COIN. De sju elementen beskrivs i kapitlet teori, Eftersom elementen är av sådan 

betydelse för upprorets framgång eller fördärv när man ser på upproret som ett system, är 

motivet helt enkelt att de även utgör mål för en COIN-operation. Elementen beskrivs på en 

låg nivå, likaså uppgifterna som beskrivs i MSR6. Analysen görs genom att undersöka vilka 

uppgifter som är användbara när man inom COIN motverkar ett globalt uppror. Alltså 

undersöks huruvida uppgifterna är lämpade och om dessa går att använda i syfte att påverka 

systemet, utifrån hur de kan uppnå effekt mot systemet.  

Vidare anser författaren att ytterligare en indelning måste göras. Nämligen om uppgifterna 

påverkar elementen direkt eller indirekt. Indelningen syftar till att svara på frågan på vilket 

sätt/hur uppgiften kan påverka upproret. Med direkt påverkan menar författaren att uppgiften 

fysiskt påverkar något eller någon direkt, genom någon form av handling, som ger upphov till 

en effekt.
18

 Indirekt påverkan är tvärt om, en handling som inte direkt påverkar någon eller 

något (målet för påverkan) men som får konsekvenser likväl på ett annat sätt eller någon 

annanstans.
19

 Exempel på detta kan vara när man påverkar motståndarens förmåga till strid 

genom att slå stridande enheter (direkt påverkan) eller slå förnödenhetsförsörjningen och på 

så sätt minska förmågan till strid (indirekt påverkan).  

Syftet med denna indelning är att få en bild av på vilket sätt uppgifterna påverkar de olika 

elementen i systemet. Indelningen görs under respektive uppgift i analysen. Indelningen är 

relevant därför att den återfinns i RMO där manöverkrigföring presenteras.
20

 Denna taktik 

presenteras och är för Försvarsmakten en del i både reguljära och irreguljära konflikter.
21

  

För att underlätta överblicken av resultatet och delvis svara på frågeställningen presenteras 

sammanfattningar löpande i analysen. Sammanfattningarna är även till för att förenkla den 

avslutande diskussionen, då resultat kan hämtas direkt därifrån. Av den anledningen sker 

delvis diskussionen löpande i analysen också, där både teori och empiri analyseras och 

diskuteras i motsats till varandra.  

  

                                                      
18

 Ministère de la défense, 2010, s. 37f 
19

 Ministère de la défense, 2010, s. 38 
20

 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 53ff 
21

 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 57, 59 
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2.3 Material 

Materialet som används i uppsatsen är inte så mycket till kvantiteten, eftersom 

undersökningen är inriktad på ett smalt område. Det empiriska underlaget är hämtat från 

främst MSR6 och till viss del RMO, stöd har även tagits i MSD och regeringspropositioner. 

Vidare är denna serie av reglementen förhandsutgåvor och är fortfarande under utveckling, 

vilket leder till att materialet får en högst relevant funktion i både uppsatsen och i tiden.  

Att ta i beaktande är det faktum att reglementen är skrivna av Försvarsmakten för 

Försvarsmakten. Det blir då väldigt tendentiösa texter vilket innebär att författaren måste 

tänka på detta genom hela arbetets gång. I reglementena hänvisas det inte till annan litteratur 

eller andra källor. Det råder således mycket bristfällig vetenskaplig akribi. Därför måste 

reglementena behandlas med varsamhet då organisationen använder och lever efter dessa. 

Kilcullen används då han är mycket väl etablerad i ämnet och inom forskning som berör 

COIN. Därav används en av hans teorier som en normativ beskrivning av ett uppror. Han 

anses vara en av de främsta teoretikerna och har varit rådgivare till både den amerikanska 

befälhavaren i Irak och i Afghanistan under 2000-talet.
22

 

 

 

 

  

                                                      
22

 Kilcullen, 2010, bokens abstract (baksida) 
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3. TEORI 

3.1 Tidigare forskning 

Thomas Vrenngård skrev 2010 ”SVENSKA REGLEMENTENS RELEVANS FÖR 

AFGHANISTANINSATSEN: EN JÄMFÖRELSE AVSEENDE SKYDD AV 

LOKALBEFOLKNINGEN” på försvarshögskolan. Det är en uppsats som undersöker två av 

Sveriges reglementen (RMO och MSR6) och deras relevans i Afghanistan. Med utgångspunkt 

i hur väl dessa överensstämmer metodmässigt med i Afghanistan gällande doktrin. Han 

kommer fram till att det i reglementena återfinns en överenstämmelse vad gäller 

grundbudskapet. Det vill säga att befolkningen måste skyddas. Men att tillvägagångssättet i 

reglementena och hur detta ska gå till är bristfälligt. Han föreslår tre rekommendationer för 

utvecklingen och det fortsatta arbetet med reglementena.
23

 
 

1. Omarbeta beskrivningen av stabiliserande metoder 

2. Inkludera begreppet ”Clear-Hold-Build” 

3. Inarbeta verktyg för att analysera den mänskliga terrängen
24 

Major Niklas Hoas skrev 2012 ”Svensk taktik vid upprorsmotverkan: en fråga om folkets stöd 

eller direkt bekämpning?” på försvarshögskolan. Det är en uppsats om hur Försvarsmaktens 

taktik vid upprorsbekämpning konceptuellt förhåller sig till militärteori. Detta görs genom ett 

teoretiskt ramverk bestående av verk från fyra militärteoretiker inom COIN. Dessa är C.E. 

Callwell, David Galula, David Kilcullen och Roger Trinquier. I undersökningen kommer han 

fram till att den konceptuella utgångspunkten innehållsmässigt i stora drag visar 

samstämmighet med det teoretiska ramverket avseende ett befolkningsfokuserat perspektiv. 

Avvikelser förekommer dock, vilket medför att i praktiken är det den enskildes kompetens 

som blir styrande.
25

 

 

3.2 Det globala upproret 

3.2.1Upproret som ett system 

Det teoretiska perspektivet vilket denna uppsats tar avstamp ifrån och som används i analysen 

är sprunget ur en problematisering av begreppen terrorism och insurgency. Kilcullen menar 

att begreppet som användes för att kategorisera och rättfärdiga G.W Bush invasion av 

Afghanistan 2001 och sedermera Irak 2003, är förlegat och är inte användbart i dagens läge. 

Istället för War on Terrorism talar Kilcullen nu om ett globalt uppror – eller global 

insurgency och menar att världen nu står inför är ett mer eller mindre enat uppror. Där olika 

konflikter är sammanlänkade genom upprorsmakarna och deras organisationer. Upproren 

förekommer på olika scener eller platser runt om i världen och av den anledningen ter de sig 

olika. Dock förekommer likheter i till exempel organisationskultur, medel och metoder. Även 

på taktisk nivå föreligger det sådana likheter att det går att härleda organisatoriskt emellan. 

Till upprorets fördel är förmågan till utveckling och evolution hög. Hela tiden sker en 

                                                      
23

 Vrenngård, 2010, s. 1f, 41 
24

 Vrenngård, 2010, s. 41 
25

 Hoas, 2012, s. 1, 36  
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anpassning till motståndaren det vill säga staten och upprorsbekämparen. Utan en spridning 

av information, kunskap och underrättelser om motståndaren hade detta inte varit möjligt. 

Kärnan som förmedlas i den andra delen av boken som avhandlar det globala upproret, är att 

”klassisk” COIN-teori behöver revideras utifrån det globala upprorets perspektiv, eftersom de 

ofta är inriktade på ett inomstatligt uppror.
26

 Det globala upprorets organisation har definierats 

och beskrivits utifrån komplexitetsteori
27

 där han menar att det måste analyseras som ett 

system av olika funktioner och variabler som har strålat samman och utmynnat i något nytt. 

Själva organisationen är således för svår att beskriva utifrån teoribildningar som delar upp och 

sorterar i fack. Vilket inte heller är nödvändigt om det ges möjlighet att förstå organisationen 

som den är i sin sanna natur. 

Vidare i denna modell, som egentligen beskriver kärnan av vad upproret är och som beskriver 

upproret som ett system, finns det sju element som är av stor betydelse. Dessa är: Nodes, 

links, boundary, subsystems, boundary interactions, inputs, outputs (dessa beskrivs mer 

ingående i 3.2.3) och är alla beroende av varandra. Elementen i sin tur utgör ett system, där 

alla är sammanlänkade direkt eller indirekt. Precis som de utgör tyngdpunkter för en stat eller 

organisation som tillämpar COIN i en konflikt. Han menar att det globala upproret är ett 

socialt system eller organism, vilken är beroende av energi utifrån. Energi som kommer 

genom elementen utifrån organisationen som i ett fall kan vara negativt för en del av 

systemet, men samtidigt vara till fördel i en annan del.  

 

3.2.2 Varför är ett globalt uppror ett system? 

Att analysera uppror som system är inget nytt i sig, utan har använts för att analysera 

konflikter tidigare. Under Vietnamkriget gjordes snarlika försök av USA att dela in och bryta 

ner systemet i processer som sedan utvärderades. Brister var förekommande och upproret 

visade sig vara för komplext. Det globala upproret å andra sidan, som Kilcullen anser 

föreligger i dagsläget, beskrivs och analyseras bäst som ett socialt system. Ett system är som 

Kilcullen uttrycker det:  

A system is a set of related or interacting variables that function together 

for a specific purpose. In the most general sense, a system is a group of 

independent but interrelated elements comprising a unified whole.
28

 

För att sedan påvisa att upproret verkligen är ett socialt system går han in och undersöker 

detta med stöd i komplexitetsteorin. Då menar han att sociala system, med utgångspunkt i 

komplexitetsteorin, på många sätt liknar olika sorters levande system, ekosystem eller 

biologiska system.
29

 I den bemärkelsen att ett biologiskt system består av oberoende delar, 

celler, processer, tillförd energi och total uteffekt av hela processen som på ett sammanlänkat 

sätt jobbar mot samma mål. Biologiska system har även förmågan att vara extremt 

                                                      
26

 Kilcullen, 2010, s. 193. 
27

Kilcullen, 2010, s. 192f, för fortsatt läsning om komplexitetsteori se 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/komplexitetsteori 
28

 Kilcullen, 2010, s. 193. 
29

 Förf. översättning av organic system.  
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anpassningsbara och påverkas endast till en viss grad av omgivningen om systemets alla delar 

verkar som de ska.
30

  

3.2.3 Systemets element 

I beskrivningen av systemet innefattar detta sju element vilka är just systemets beståndsdelar. 

Det vill säga att upproret i sig består utav dessa och utgör både fysiska saker som personer; 

celler eller handlingar; men kan även bestå av interaktioner mellan systemet och omvärlden; 

eller en uteffekt som uppnås av interaktion med omvärlden genom flera olika element 

samtidigt. En detaljerad beskrivning av alla sju element följer nedan. Dessa kommer sedan att 

användas i analysen enligt angiven metod och analysbeskrivning.  

 

Modell över upproret som ett biologiskt system.
31

 

 

                                                      
30

 Kilcullen, 2010, s. 193f. 
31

 Kilcullen, 2010, s. 198 
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Noder  

Noder är de fysiska komponenterna i systemet. Allt från individuella insurgenter, mindre 

enheter, sympatisörer till större sociala grupper som stammar eller klaner. Innebörden av detta 

element är ett ställe eller en punkt i ett nätverk, i detta fall i systemet, där länkarna korsar 

varandra eller sammanlänkas - själva stommen i systemet med andra ord. Noderna i sig må 

vara öppna eller stängda för påverkan. En nod i systemet kan alltså med framgång bekämpas 

på något sätt (COIN) medan en annan inte är receptiv för bekämpning vilket gör det olönt att 

försöka åsamka denna påverkan.
32

 

Länkar 

Länkar utgörs av ett nätverk som förbinder olika elementen med varandra på olika sätt. Det 

kan handla om enskilda kommunikationsmedel såsom internet, radio eller ordonnanser. Men 

även där olika element sammanstrålar där effekter eller handling i ett element bidrar till effekt 

eller handling i ett annat. Mer övergripande kan länkar också utgöras av demografiska eller 

geografiska mönster som binder ihop till exempel etniciteter i systemet. I den meningen finns 

det både interna och externa länkar som binder ihop systemet invändigt och länkar som binder 

ihop systemet med något utanför. Då upproret ses som ett system i denna teoribildning är 

själva nätverket av stor vikt för att systemet skall fungera. Av den anledningen kan vissa 

länkar göra systemet mer sårbart än andra, då länkarna i sig är mer eller mindre sårbara. 

Lyckas man på något sätt bekämpa länkarna i systemet, kan detta givetvis bryta ner effekten 

som systemet kan leverera; bringa oordning i strukturer; bryta ner systemets hållbarhet vilket 

är eftersträvansvärt.
33

  

Gränser 

Gränserna är precis vad det låter som, alltså den gräns som infinner sig mellan systemet och 

dess yttre omgivning. Själva gränsen i sig är inte ogenomtränglig men den är skarpt avgränsad 

och det finns en tydlig inre och yttre uppdelning. Eftersom systemet livnär sig på energi ifrån 

sin omgivning, är en effektiv metod att bekämpa just gränsen mellan systemet och 

omgivningen, i syfte att förneka systemet energiintag. I bästa fall lyckas man åstadkomma en 

systemkollaps.
34

 

Subsystem 

I systemet kan det finnas en mängd olika subsystem. Subsystemen i sin tur bidrar till att 

systemet som helhet blir starkare och mer motståndskraftigt för bekämpning. Subsystemen 

kan bestå av allt från logistik, underrättelse, propaganda, planering och rekrytering till 

operationer. Den gemensamma nämnaren är att de alla jobbar för de processerna som får 

systemet att fungera och bidrar på så sätt till synergin.
35

 

 

                                                      
32

 Kilcullen, 2010, s. 196 
33

 Kilcullen, 2010, s. 197 
34

 Kilcullen, 2010, s. 197 
35

 Kilcullen, 2010, s. 197 
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Gränsinteraktioner 

Detta element beskriver det som dagligdags sker medelst interaktioner mellan systemet och 

dess omgivning. Det är oftast dessa interaktioner som får mest uppmärksamhet från 

säkerhetsstyrkan som bekämpar upproret, eftersom systemet fysiskt genomför någon form av 

verksamhet. I sin tur innebär detta att mer traditionella medel inom COIN tenderar att 

fokusera på att förneka upprorets interaktion med omgivningen. Själva interaktionen utgörs 

till exempel av olika incidenter, enskilda attacker, underrättelseinhämtning, informations- och 

mediadistribution eller ekonomisk kontroll. Till systemets fördel är att det är väldigt adaptivt 

och är således väldigt flexibelt vad gäller att ur ett COIN-perspektiv, förneka systemet denna 

interaktion. Nya metoder utvecklas och försvårar verkligheten enormt för en säkerhetsstyrka 

som försöker bekämpa interaktionen.
36

  

In-effekt 

In-effekten utgörs av den energi och ren massa som systemet tar till sig från sin omgivning. 

Det kan vara människor i form av nya rekryter; ledare i olika subsystem eller celler; nya 

anhängare som accepterar och som är för systemets agenda och mål eller specialister inom ett 

visst område. Materiel är också in-effekter och kan vara allt från vapen och ammunition till 

pengar eller sjukvårdsmateriel. Något som också tillräknas detta element är doktrin, taktik och 

tekniker för viss verksamhet. Att begränsa in-effekten är ett effektivt sätt att minska energin i 

systemet.
37

 

Uteffekt 

Till uteffekten räknas det som systemet producerar och det resultat som uppnås. De delarna 

som har förmågan att på något sätt producera en effekt i omgivningen. Effekten kan vara 

skadade och döda, förstörelse av infrastruktur, propaganda eller media som skildrar en 

händelse. Vidare lär sig systemet hela tiden nya tekniker utifrån uteffekten som har levererats 

och kan på så sätt utvecklas och uppnå högre effekt nästa gång verksamhet genomförs. 

Eftersom systemet består av mindre grupper regionalt, nationellt, internationellt och 

interkontinentalt, har systemet förmåga att få mer energi från andra uppror eller uteffekter 

någon annanstans, i stor utsträckning
38

. Att bekämpa uteffekten och förneka upproret att 

kunna leverera en effekt, är ett sätt att dämpa och försvaga den enskilda cellen eller 

subsystemet. Men det kan även ha påverkan på högre nivå.
39

 

 

3.2.4 Bekämpning av systemet 

Ett förenklat sätt att se på detta, är givetvis att en insatt styrka endast behöver motverka eller 

bekämpa de sju elementen. Lyckas man med det har upprorets inre energi kraftigt förminskats 

och en systemkollaps är inte långt borta. Men faktum är att eftersom systemet i sig är så pass 

evolutionärt till sin natur innebär detta att konventionella metoder inte är effektivast. Detta i 

                                                      
36

 Kilcullen, 2010, s. 197 
37

 Kilcullen, 2010, s. 197 
38

 Kilcullen, 2010, s. 199 
39

 Kilcullen, 2010, s. 198 
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sin tur får till följd att om man bara bekämpar noder, länkar och gränsinteraktioner, kommer 

tiden visa att det i längden inte är ett recept för framgång. Konventionella metoder som 

används av militära förband tenderar att fokusera på just dessa. För att lyckas menar Kilcullen 

att fokus måste ligga på att förneka systemet energi genom att strypa in- och uteffekten och på 

så sätt minska samarbetet mellan olika upprorsgrupper. Då får icke-militära medel större 

chans att verka samtidigt som en ökad utveckling leder till en högre grad av framgång.
40

 

 

3.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har Kilcullens teori anlagt ett normativt perspektiv för uppsatsen. 

Perspektivet kan tyckas vara på något för hög nivå då jämförelsen sker på brigad ner till 

bataljon-kompani. Men i praktiken är det på taktisk nivå som det skapas förutsättningar för att 

lyckas på strategisk nivå. Undersökningen är ändock försvarbar, eftersom i beskrivningen av 

teorin rör sig Kilcullen väldigt snabbt mellan olika nivåer. Vissa delar berör den enskilde 

upprorsmakaren medan andra berör nationella och internationella samband. På så sätt är det 

möjligt att på taktisk nivå göra en bedömning och undersöka de svenska reglementena. 

Att understryka är också att teorin anlägger ett perspektiv på det globala upproret och sorterar 

in upprorets olika delar som ett system. Systemet som helhet är enormt organisationsmässigt, 

men teorin som presenteras fångar även upp den lägsta taktiska nivån, nämligen den enskilde 

upprorsmakaren som nämnts tidigare. Systemet beskriver inte hur upproret ska bekämpas utan 

hur upproret är uppbyggt. Utifrån detta görs sedan en tolkning utifrån teorin på vilket sätt 

detta kan göras. Hur systemet bekämpas har sin grund i vad de stabiliserande uppgifterna 

innehåller och syftar till. Tolkningen har sin grund i teorin och i svenska reglementen vilket 

innebär att det delvis är författarens förståelse för ämnet i sig och för teorin, som påverkar hur 

väl analysen kommer illustreras. 

  

                                                      
40

 Kilcullen, 2010, s. 220f 
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4. ANALYS 

4.1 Bakgrund 

Inledningsvis presenteras en kort bakgrund till empirin. Därefter görs själva analysen och där 

beskrivs inledningsvis empirin uppgift för uppgift, där sedan en analys följer av varje uppgift i 

enskilda avsnitt. Slutligen under varje uppgift som analyseras sammanfattas resultatet. 

Analyserna och sammanfattningarna kommer att ligga till grund för den avslutande 

diskussionen. 

I analysen har samtliga stabiliserande uppgifter som avses ingå i analysen beskrivits utan 

författarens värdering utifrån MSR6, i syfte att minimera författarens tolkning och minska 

felmarginalen ytterligare.  

I regeringspropositionen ”ett användbart försvar”, skrivs det tydligt att Sveriges säkerhets- 

och försvarspolitiska inriktning har tagit ett steg utåt i världen. Sverige ska nu kunna verka i 

andra delar av världen i syfte att värna om vår egen säkerhet. 

Genom att förebygga och hantera konflikter och krig ska det militära 

försvaret i första hand kunna säkerställa Sveriges existens, fortlevnad 

och självständighet. I dag kan emellertid konflikter och krig utanför 

landets gränser få allvarliga återverkningar för Sverige och det svenska 

samhället. Det militära försvaret ska därför ensamt
41

 och tillsammans 

med andra genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet, 

regionalt och globalt försvara Sverige och främja vår säkerhet
42

 . Vårt 

deltagande i kris och konflikthantering internationellt grundas ytterst på 

vår vilja att bidra till att kriser och konflikter kan avvärjas eller hejdas så 

att stabila och varaktiga lösningar kan nås där demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter kan garanteras.
43

 

 

Det innebär att de konflikter som Försvarsmaktens förband kan komma att verka i utomlands, 

mycket väl skulle kunna ha en irreguljär karaktär. Kraven som ställs på förbanden och de 

uppgifter som förbanden ska kunna lösa har i och med det förändrats. Svårigheterna och de 

situationer förbanden kan ställas inför i en irreguljär konflikt är annorlunda jämfört med en 

reguljär. Inte att förglömma, är givetvis att inom ramen för en irreguljär konflikt förekommer 

också uppgifter som har en mer reguljär karaktär.  

Det märks tydligt vilket fokus det är i kapitlet som avhandlar stabiliserande metoder både i 

MSR6 och i RMO. Det talas om att möjliggöra för andra maktmedel att nå en effekt.
44

 Även 

förutom att använda förmågan till väpnad strid, vilken är Försvarsmaktens övergripande 

uppgift
45

, står det i RMO att ”För att de militära förbanden ska vara ett effektivt instrument 

                                                      
41

 Förf. kursivering. 
42

 Förf. kursivering. 
43

 Regeringen, 2008, s.35 
44

 Försvarsmakten, RMO, 2010, s. 148; MSR6, 2010, s. 135. 
45

 Försvarsmakten, 2011, s. 76. 
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vid insatser i hela konfliktskalan krävs att de – förutom förmågan till strid – behärskar ett 

antal övriga stabiliserande metoder.”
46

  

Något som också är slående i samma kapitel är förekomsten av samarbete med civila instanser 

av olika slag. Det står klart och tydligt att en konflikt inte enbart går att lösa med militära 

medel, utan måste kombineras med civila medel. De civila medlen kräver ofta en säker 

situation och miljö för att kunna utföra sina uppgifter. Det är således de militära styrkornas 

uppgift att tillse att denna säkerhet finns. Konfliktintensiteten kan variera mycket mellan olika 

områden och omställningen till det bättre eller sämre tenderar att gå förhållandevis fort. Det 

kan i många fall medföra att militära förband också får lösa de uppgifter som de civila 

aktörerna inte har möjlighet till på grund av hotnivån. Dessa uppgifter behöver inte vara av 

militär karaktär, utan kan vara utvecklingsarbete.
47

 

De stabiliserande metoderna som de beskrivs i RMO och MSR6 är i stort sett samma i de två 

reglementena. Det råder marginella skillnader i hur de framställs. I MSR6 finns det dock 

ytterligare en indelning som är stabiliserande uppgifter
48

 och stödjande uppgifter
49

. Dessa har 

en högre upplösning än RMO och beskrivs med större omfattning och detalj.  

Nedan följer en kort beskrivning av de olika stabiliserande uppgifterna. Dessa uppgifter är 

mer specifika än metoderna och används inom ramen för stabiliserande metoder. En bataljon 

kan då behöva lösa följande uppgifter: 

- Stabiliserande operation 

- Separation av parter 

- Sökoperation 

- Skydd av objekt, person eller verksamhet 

- Etablera skyddsområde 

- Stöd till avväpning, demobilisering och reintegrering 

- Stöd till rekrytering och träning av en framtida säkerhetsstyrka
50

 

- (Eskort av konvojer, Insats mot folkmassa, Observation, Evakuering) 

Ovan nämnda uppgifter har som syfte att skapa säkerhet och kontroll i områden, längs vägar 

eller att skapa och bibehålla en angiven kontroll över en viss befolkning i ett specifikt område. 

Att uppnå syftet med dessa uppgifter är svårt, då det kräver både personal och tid. En 

framförhållning och god planering krävs av bataljonchefen.
51

 Nedan beskrivs och analyseras 

uppgifterna i fallande ordning, de uppgifter som valts bort behandlas ej. 

 

                                                      
46

 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 148; MSR6, 2010, s. 135. 
47

 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 148f. 
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 Försvarsmakten, 2010, MSR6, s. 137 
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4.2.1 Stabiliserande operationer 

En stabiliserande operation är en uppgift som sträcker sig över lång tid inom ett visst tilldelat 

område. Syftet är att inom ett område bibehålla markoperativ kontroll. Närvaro visas och på 

det sättet stabiliseras situationen i området. Övervakning förekommer till stor del inom ramen 

för denna typ av operationer genom till exempel patruller, olika typer av spaning och 

checkpoints. Underlaget och informationen som samlas in kan ge underlag för operationer i 

andra områden. Inom området där operationen genomförs, kan befolkningen behöva 

begränsas eller kontrolleras på olika sätt.
52

 

Vid planering av en sådan operation, måste hänsyn tas till en mängd faktorer inom angivet 

område där operationen skall genomföras. Tidigare konflikter i området kan ha olika ursprung 

och kan drivas av diverse anledningar. Exempel som framgår i MSR6 är att motstånd mellan 

etniciteter eller etnisk tillhörighet. Varpå styrkan måste ta reda på hur befolkningen är 

fördelad i området och kartlägga denna. Lokala politiska och religiösa centra men även civila 

externa organisationer behöver identifieras och inringas. Ju mer man kan kartlägga desto 

bättre möjlighet har man att dämpa konflikten. Det är då eftersträvansvärt att även 

ekonomiska flöden och befolkningens rörelsemönster kartläggs. Operationen genomförs inom 

ramen för de stabiliserande metoderna maktprojicering, övervakning och skydd.
53

 

4.2.2 Analys  

Till att börja med anses uppgiften vara av indirekt karaktär av den anledningen att den syftar 

till att bibehålla markoperativ kontroll genom att visa närvaro och uppnår syftet genom att 

lösa andra/fler uppgifter (patruller, checkpoints etc.).  

Denna uppgift har en förmåga att påverka noder och subsystem genom att handlingsfriheten 

för alla individer begränsas och kontrolleras, vilket bidrar till att de enskilda insurgenterna har 

väldigt liten möjlighet att röra sig och agera. Större grupper inom operationens område 

begränsas likaså. Övervakningen bidrar mycket till detta genom patruller, checkpoints och 

spaning. I vissa fall kan det säkerligen leda till arresteringar, beslagtagna vapen eller 

sprängmedel, information och underrättelser. Vissa grupper kan ha olika etnisk bakgrund och 

ha olika intention med en konflikt varpå hotbilden kan skilja sig beroende var någonstans 

inom området man befinner sig. Noder på olika sidor av konflikten kan då vara mer eller 

mindre öppna för påverkan beroende på intention.
54

 

Kartläggningen av befolkningen kan också påverka noderna då man får en uppfattning och 

information om eventuella noder, var de håller hus och hur de arbetar. Men som nämnts 

tidigare, är det sällan det effektivaste att rikta operationen mot noder. 

Detsamma gäller subsystemen, dessa är på ett liknande sätt också känsliga för närvaron av 

militära förband. Olika subsystem är beroende av interaktion med omgivningen. Såtillvida att 
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till exempel rekrytering av personal kräver en interaktion med omgivningen och likaså 

underrättelseinhämtning, propaganda eller logistik. Men om handlingsfriheten och rörligheten 

begränsas, kommer detta att få en önskad påverkan på systemet.  

Det en stabiliserande operation kan lyckas med som kan ha stor effekt, är att bekämpa 

länkarna. Genom den kartläggning som görs av befolkningen och den kontroll som 

automatiskt infinner sig genom att visa närvaro, finns det möjligheter att påverka länkarna. 

Detta genom att kartläggningen medför en bild av själva befolkningen som ett nätverk, i bästa 

fall. Vilka individer som interagerar med vilka, vilka familjer som kommunicerar och 

slutligen vilka noder som kommunicerar med resten av systemet eller andra noder. Om dessa 

länkar klargörs, kan åtgärder mot dem påbörjas. Åtgärderna skulle kunna vara att neka noder 

att kommunicera genom att övervaka en väg där ordonnanser skickas regelbundet; övervaka 

tele- och radiokommunikation inom ett visst område; försöka hindra större regionala eller 

globala celler att utnyttja lokala mindre grupper att driva en annan konflikt med andra 

motiv.
55

 Lyckas man med detta kommer de mindre celler och noder som finns inom 

operationsområdet få mindre energi ifrån omgivningen och på så sätt begränsas i sin 

handlingsförmåga. 

Vad gäller gränser och gränsinteraktioner är detta ett vanligt mål för traditionella COIN-

operationer. Men detta är sällan det mest effektiva tillvägagångssättet. Att en stabiliserande 

operation påverkar de två elementen råder det ingen tvekan om. Genom den visade närvaron 

blir det svårt för insurgenter att genomföra verksamhet generellt. Tendensen är ändock att just 

dessa två element motarbetas mycket inom COIN. Det är förmodligen lättare för ett militärt 

förband att agera mot en faktisk händelse, än att genomföra verksamhet som inte direkt 

resulterar i något. Risken är att förbandet reagerar reflexmässigt vid en interaktion till 

exempel en attack och åsamkar mer skada än nödvändigt, för att bibehålla den markoperativa 

kontrollen.
56

 Systemets evolutionära karaktär medför att motåtgärder endast är tillfälliga. 

Systemet anpassar sig och hittar nya metoder att komma runt och undvika patruller, gömma 

vapen, skicka information vidare om vad de militära förbanden gör och var de är. 

In- och uteffekterna är något som är eftersträvansvärt att påverka. Genom en stabiliserande 

operation kan närvaron visas på ett sådant sätt att omgivningen plötsligt upplevs som ett hot 

mot systemet. Till exempel genom att en rädsla att bli rekryterad skulle kunna uppstå när 

lokalbefolkningen ser vilken förmåga den militära styrkan besitter. Således kan det vara svårt 

för systemet att få med sig nya anhängare och kanske till och med använda redan etablerade 

kontakter som förser grupper med till exempel vapen, ammunition eller sjukvårdsmateriel. Att 

begränsa in-effekten genom att tillse att resurser blir färre och färre är effektivt. Vilket skulle 

kunna göras genom kontroll av befolkningen samt genom att visa närvaro som begränsar 

systemets handlingsfrihet och möjlighet till att tillgodose sig mer energi.
57

 Återigen är 

systemet oerhört anpassningsbart vilket innebär att bara för att man för stunden har lyckats 

bromsa in-effekten, betyder det inte att man har lyckats bekämpa upproret.  
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Vidare kan man också ge sig på uteffekten och minska systemets förmåga och effekt vad 

gäller att genomföra operationer och påverka lokalbefolkningen och den militära styrkan. Det 

är dock svårt att genom en stabiliserande operation helt och hållet förhindra alla uteffekter. 

Om systemet genom en grupp har bestämt sig för att genomföra ett attentat mot 

lokalbefolkningen eller mot en militär styrka, är sannolikheten stor att styrkan kommer att få 

jobba reaktivt med attentatet. Dock finns en möjlighet att attentatet inte blir lika kraftfullt som 

det hade kunnat bli på grund av visad närvaro och den begränsade rörligheten som den 

medför, eftersom viss materiel kanske har uteblivit, eller att det inte gick att genomföra det på 

tänkt plats. Återigen måste det dock beaktas att systemet är evolutionärt och till nästa attentat 

kan dessa hinder ha överkommits.  

Något som inte har diskuterats ännu är civila organisationers påverkan på konflikten. Även 

fast dessa är utanför arbetets avgränsningar, är det ändå värt att ha med i åtanke då uppgiften 

syftar till att skapa utrymme för sådana organisationer. En ganska allmänt vedertagen 

uppfattning när det gäller uppror och irreguljära konflikter är att befolkningens stöd är det 

viktigaste att vinna.
58

 Att uppnå detta är givetvis svårt, men det finns tillvägagångssätt som 

medger att förutsättningarna förbättras avsevärt. Att skapa utrymme för civila organisationer 

att arbeta och återuppbygga samhället är eftersträvansvärt. Genom en stabiliserande operation 

kan riskerna bli acceptabla för att civila organisationer ska vilja och kunna arbeta. Om 

utrymme för dessa ges, påverkas systemet ytterligare.
59

 

 

4.2.3 Sammanfattning – stabiliserande operationer 

En stabiliserande operation kan genom dess lösande påverka alla sju element. Graden av 

påverkan skiljer sig dock. Eftersom den är indirekt i sin karaktär innebär det att vissa element 

är mer receptiva än andra.  

Elementen som påverkas till en större grad och mest effektivt är: länkar, in- och uteffekter. 

Anledningen till detta är att ovan nämnda element utgör enligt Kilcullen de som ger mest 

effekt i upprorsbekämpningen. Resterande element; nämligen noder, subsystem, gränser och 

gränsinteraktioner påverkas också till stor del av en stabiliserande operation, dock så är denna 

påverkan inte lika effektfull eftersom fysisk påverkan på upproret sällan är ett vinnande 

koncept i längden. Det är som tidigare nämnt, befolkningen som är det viktigaste och inte 

själva insurgenterna eller grupperna de tillhör.
60

 

Tre av sju element (länkar, in- och uteffekter) går alltså att påverka på ett önskvärt sätt, och 

resterande fyra (noder, subsystem, gränser och gränsinteraktioner) är också påverkade dock 

med en begränsning i tid, på det sättet att det inte leder till ett önskat slutläge, att bara 

motverka de sistnämnda. 
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4.3.1 Separation av parter; etablera skyddsområde; skydd av objekt, person eller 

verksamhet 

Dessa tre uppgifter har för undersökningens skull valts att analyseras i samma stycke. 

Eftersom uppgifterna är så pass lika och till stor del syftar till samma sak är det lämpligt att 

göra på detta viset. Det bidrar till en tydligare analys samt att upprepningen i analysen blir 

avsevärt mindre än vad den hade varit om uppgifterna analyserats var för sig. 

Separation av parter kan vara en mer offensiv uppgift som genomförs när strider mellan två 

parter skall avbrytas. Egna förband kan då gruppera i viktig terräng mellan parterna med hög 

eller låg grad av våldsanvändning. Pågår strider innebär detta att bataljonen tar och besätter 

nyckelterräng med en hög grad av våldsanvändning. Är det å andra sidan inga pågående 

strider, kan en separationszon upprättas med låg grad av våldsanvändning. Uppgiften håller 

sig inom ramarna för de stabiliserande metoderna maktprojicering och skydd.
61

 

Etablera ett skyddsområde kan begränsa möjligheten för aktörer att röra sig. Därigenom kan 

en konflikt deeskaleras och hjälporganisationer får möjlighet att arbeta med större säkerhet. 

Ytterligare ett syfte med ett skyddsområde kan vara att skapa buffertzoner eller en 

demilitariserad zon. Det är i synnerhet viktigt, för att inte förlora både legitimiteten för en 

övergripande operation och stödet från lokalbefolkningen, att informera alla parter och aktörer 

men framförallt befolkningen. Området kan etableras likt andra uppgifter, med hög eller låg 

grad av våldsanvändning. Därefter övervakas området, bevakas och skyddas. Utegångsförbud 

kan även införas om en sådan kontroll är nödvändig. Uppgiften används inom ramen för 

metoderna maktprojicering, övervakning, skydd och stöd.
62

 

Skydd av objekt, person eller verksamhet har som syfte att förhindra fientlig påverkan på 

dessa inom ett visst område. Områdena kan i sin tur skyddas i syfte att möjliggöra humanitär 

verksamhet eller infrastruktur som är av stor angelägenhet. Skyddsvärda objekt och 

byggnader kan utgöras av byggnader som används av rättsväsendet, administrativa instanser, 

järnvägstationer, kraftverk, raffinaderier eller flyktingläger.
63

 Personer skyddas också för att 

öka stabiliteten i ett område. Skyddsvärda personer kan därför vara personal som arbetar för 

hjälporganisationer, representanter för det internationella samfundet eller t.o.m. hela grupper 

av människor med en viss etnicitet. I vissa fall för att överhuvudtaget kunna skydda en viss 

verksamhet, kan ytterligare åtgärder behöva vidtas innan det är möjligt att skydda. Man kan 

då behöva skapa en säker situation genom att förneka och avvärja hot. Denna typ av 

operationer genomförs i många fall tillsammans med andra militära enheter eller med andra 

civila enheter. Uppgiften används inom ramen för metoderna maktprojicering, övervakning, 

polisiära metoder, skydd och stöd.
64

  

4.3.2 Analys 

Uppgiften separation av parter ter sig vara av direkt karaktär då det enligt MSR6 kräver parter 

att separera. Även om det är en låg grad av våldsanvändning som förekommer, måste det 
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finnas någonting att separera. Detta borde innebära att uppgiften inte används om inte behovet 

finns. Ändock skulle uppgiften kunna få en indirekt effekt om en separationszon har 

upprättats. Då blir återigen rörelsefriheten begränsad inom just detta område vilket i sin tur 

påverkar systemet. En begränsning är att förbandet måste övervaka och försvara denna zon 

och de resurser de förfogar över, binds snabbt upp.
65

 

Etablera skyddsområde är också en uppgift med direkt karaktär. En buffert eller 

demilitariserad zon skapas genom direkt handling. Därefter måste även denna skyddas 

och/eller försvaras. Som ovan nämnd uppgift kan uppgiften även ha en indirekt påverkan på 

omgivningen. Det faller sig naturligt att en indirekt påverkan inte kan infinna sig innan 

skyddsområdet är etablerat, vilket också pekar på att uppgiften är av direkt karaktär. 

Även uppgiften skydd av objekt, person eller verksamhet anses vara av direkt karaktär då den 

syftar till att förhindra fientlig påverkan på objekt, person eller verksamhet inom ett visst 

område. Det innebär att syftet uppnås genom att förhindra detta genom handling inom och 

kring området/objekten i fråga. Denna uppgift är dock mer knuten till något särskilt som man 

avser skydda vilket innebär ytterligare behov av att agera kring detta. Vad gäller indirekt 

påverkan kan det ske genom att viktig verksamhet tillåts fortgå (fabriker, kraftverk etc.), 

personer med viktig anknytning som i sin tur bidrar till att situationen stabiliseras. 

Oavsett om det förband som har fått i uppgift att separera två parter; etablera ett 

skyddsområde; skapa förutsättningar för att skydda personal, objekt eller verksamhet, 

använder sig av våld eller inte, kommer elementen påverkas. Noderna och de subsystem som 

återfinns i anslutning till separationszonen/buffertzonen/demilitariserad zon kommer bli 

väldigt begränsade av närvaron. Mindre grupper, klaner eller stammar skulle kunna bli 

separerade av nämnda områden beroende på var den upprättas i förhållande till konflikten. 

Författarens bedömning är, om detta skulle ske, att de noder som blir delade blir kraftigt 

begränsade i handlingsfrihet. Nackdelen och anledningen till att uppgifterna anses vara av 

direkt karaktär, är det faktum att förbanden är låsta till separationszonen eller det 

område/objekt som skyddas. Vilket innebär att de noder som återfinns utom räckhåll för 

förbanden, förblir med stor sannolikhet opåverkade. Vad gäller subsystemen påverkas dessa 

på samma sätt som noderna då de också är fysiska komponenter inom systemet. 

Logistikkedjor måste göras om eller flyttas, planering och operationer blir påverkade och 

måste omplaneras eller flyttas. Vid en hög grad av våldsanvändning och strider, kommer 

säkerligen delar av, eller möjligtvis mer av både noder och subsystem decimeras och slås ut, 

vid upprättandet av en separationszon. 

Länkarna i detta fall om de återfinns i eller i anslutning till upprättad zon/område påverkas på 

samma sätt som noderna. Inom kontrollerat område är rörelse och handlingsfrihet obefintlig 

för parterna. Således är länkarna avskurna också. Men med den evolutionära förmåga som 

systemet besitter, hittas nya kommunikationsvägar med stor sannolikhet inom kort. Om 

länkarna har en mer modern förmåga såsom internet eller radio, blir det svårare att påverka då 

man är till ytan begränsad inom separationszonen. Men de länkar som är demografiska eller 

geografiska kan till exempel påverkas av den zon som förnekar rörelse mellan två regioner 
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eller länder. Något som är återkommande är det faktum att dessa upprättade zoner eller 

områden medför ett väldigt statiskt förband, med ett evolutionärt system som motpart, som 

ständigt hittar nya vägar och medel för kommunikation mellan noder.
66

 

Gränser och gränsinteraktioner är det som denna separation av parter främst har möjlighet att 

påverka. Såtillvida att en separation av parter syftar till att avbryta pågående strider. Eftersom 

interaktionerna utgörs av handlingar mot omgivningen är det just dessa som eftersträvas att 

avbrytas vid lösandet av denna uppgift. Vad gäller de andra två uppgifterna kan interaktioner, 

om dessa har varit av stor betydelse mot särskild viktig verksamhet eller motsvarande, 

avbrytas med mycket påverkan på elementen/systemet.  

Det är även just detta militära förband generellt är lämpade för. När uppgifterna löses och 

behovet av dem finns, fyller de sitt syfte. Men så fort en separationszon, buffertzon eller 

demilitariserad zon är upprättad och striderna, eller interaktionerna, avbrutits, förlorar de 

effekt med tiden.  

Uppgifterna upprätthåller ett tydligt ”vi och ni” förhållande då parterna förnekas interaktion 

dels med upprättat område eller zon och dels med den andra parten. Ur ett 

befolkningsperspektiv är inte detta eftersträvansvärt i längden då befolkningen utgör målet.
67

 

Men i en inledande fas i en konflikt kan detta vara det enda rätta att göra för att skapa säkerhet 

för civila organisationer i ett senare skede.
68

 Det kan dock vara så att det är till stor vinning då 

ett skyddsvärt objekt medför arbetstillfällen för befolkningen med en acceptabel risknivå. 

In-effekten begränsas inledningsvis vid en separation eller upprättandet av zon/område också 

genom en begränsning i material såsom ammunition, sjukvårdsmateriel, pengar och vapen, 

genom att striderna mellan antingen parterna eller den intervenerande styrkan har slukat 

resurser från systemet. Förluster i personal kan också innebära en temporär minskning av in-

effekten. Det är en svår bedömning att göra menar författaren, eftersom de förlorade 

resurserna kan vara det som krävs för att en länk i systemet skall utnyttjas. Som i sin tur leder 

till en stor organisation eller nod skjuter in ännu mer resurser i konflikten. Med parterna 

separerade eller önskat område upprättat skapas tid och utrymme för alla inblandade i 

konflikten att återhämta och tillskansa sig fler resurser.  

Med stor sannolikhet blir inledningsvis uteffekten förminskad vid ett ingripande. Då parterna 

har stridit, eller på något sätt interagerat och krävt resurser av varandra, innan uppsatt mål är 

uppnått med en separation eller upprättat område/zon. Men sedan helt plötsligt hindras 

parterna att strida antingen mot varandra eller agera mot vissa områden, objekt eller 

verksamheter. Vilket leder till en nedgång i uteffekten. Precis som in-effekten lär sig systemet 

nya metoder och tekniker för att leverera effekt. På så sätt kan systemet hitta nya vägar att gå 

vad gäller interaktion med omgivningen, eller den andra parten.  

En oönskad uteffekt kan givetvis vara att systemet ådrar sig skadade och döda vid en 

separation av parterna inblandade. Detta kan tyckas vara lyckat ur ett konventionellt 

                                                      
66

 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 124 
67

 Försvarsmakten, 2010, RMO, s. 123 
68

 Department of the Army, 2006, kap 5 s. 2 



Försvarshögskolan  2012-06-24 OP 09-12  

D’arcy  Sandsjö  

   25 (35) 
 

perspektiv, men för den övergripande operationen kan detta ha extremt negativa konsekvenser 

vad gäller stöd hos lokalbefolkningen. Ju fler döda i konflikten desto större hämnd söker 

noderna, framförallt om individer med hög ställning eller med god folkförankring i systemet 

omkommer.
69

 Detta gäller lokalt som nationellt och även internationellt. På så sätt kan en 

uteffekt uppnås utan att systemet själv har uppnått en vinst eller ett mål i konflikten genom 

egen handling. 

 

4.3.3 Sammanfattning – separation av parter; etablera skyddsområde; skydd av objekt, person 

eller verksamhet 

Uppgifterna är alla av direkt karaktär eftersom de är låsta till ett visst område och syftar till att 

agera inom eller i anslutning till detta. Resurser kommer bindas upp i kontrollerat 

område/zon, vilket medför lite eller ingen personal som kan lösa en annan uppgift med annan 

inriktning på annan plats.  

Återigen har alla element påverkats, men till olika grad. De som är mest berörda av uppgiften 

är gränser och gränsinteraktioner. Det är inte de som ska utgöra målet för en COIN-operation, 

men denna påverkan är bättre än ingen påverkan och kan i längden skapa förutsättningar för 

andra uppgifter att lyckas. Noder och subsystem är ytterligare två element som kan påverkas 

relativt väl vid lösandet av denna uppgift, dock så kan uppnådd effekt vara till egen nackdel i 

ett senare skede då man kan ha skadat och dödat en mängd insurgenter. 

Övriga element är svåra att påverka med en uppgift som inte nödvändigtvis sträcker sig i tid 

eller till ett större område och har inte påverkats till samma grad. 

Slutligen är det alltså två av sju element (gränser och gränsinteraktioner) som är påverkade på 

ett önskvärt sätt, medan två av (noder och subsystem) de resterande fem är begränsat 

påverkade och kan vara till egen nackdel i längden. De sista tre (länkar, in- och uteffekt) är 

inte påverkade på ett önskvärt sätt. 

 

4.4.1 Sökoperationer 

Sökoperationer är en uppgift som syftar till att bidra till att situationen stabiliseras genom att 

begränsa aktörers rörelser och handlingsfrihet. Vanligtvis letar man efter vapen, explosiva 

ämnen, efterlysta personer eller att inhämta underrättelser. Sökoperationer genomförs i hus 

och lägenheter eller så kan ett ytområde sökas av. En viktig aspekt är att vid sök i bostäder 

skall särskilt kulturell och religiös bakgrund beaktas. Detta i syfte att minimera risken för 

missförstånd och att en försämrad relation med befolkningen blir utgången av sökoperationen. 

Uppgiften faller inom ramen för maktprojicering, övervakning och polisiära metoder.
70

  

4.4.2 Analys 

Uppgiften som sådan är av direkt karaktär eftersom den har påverkan på upproret när 

sökoperationen genomförs och en viss tid därefter. Så länge sökoperationen pågår är området 
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väldigt begränsat för befolkningen både innanför och i anslutning utanför. Det är med hjälp av 

inre och en yttre begränsningar som detta genomförs.
71

 Men så fort styrkan lämnar området 

och beger sig därifrån upphävs denna begränsning. Viss påverkan kan vara av indirekt 

karaktär, om till exempel vapen hittas, är några individer eller kanske hela grupper utan vapen 

en viss tid. Men eftersom det i en sökoperation söks efter särskilda föremål eller personer, är 

det även på det viset uppgiften kommer åt dessa i detta fall. 

Noder kan påverkas genom att olika grupper blir av med för deras verksamhet viktig materiel. 

Då måste noderna återinskaffa sig det som beslagtagits vilket skulle kunna ta tid beroende på 

en mängd faktorer. Det geografiska läget kan medföra långa transporter, vädret och årstid kan 

innebära begränsningar i framkomlighet eller så kan det vara tvärt om. Att noderna i fråga är 

så pass väletablerade i området och med kontakter att en ny införskaffning inte är något större 

problem. Att arrestera eller neutralisera personer av viktig betydelse i celler eller noder kan 

för stunden hjälpa situationen, men det har visat sig att det i längden inte är lönsamt.
72

  

Genom en sökoperation är påverkan på länkarna begränsad. Uppgiften är som tidigare nämnt 

direkt i sin påverkan vilket inte är framgångsrikt för bekämpning av just länkar. Vissa fysiska 

föremål kan givetvis beslagtas såsom kommunikationsmedel, men detta påverkar inte 

nödvändigtvis de etniska och demografiska länkar som finns. En positiv effekt av uppgiften 

när den ställs mot systemets länkar är att individer som utgör länkar mellan grupper regionalt 

eller högre, kan arresteras och tjäna ett underrättelsevärde. Kartläggning av befolkningen och 

de kontakter som eventuellt omtalas kan gynna den militära styrkan i framtiden. 

Subsystemen är på samma sätt som noderna känsliga för störningar vad gäller materiel. Om 

begränsningar plötsligt infinner sig i form av saknad personal, materiel eller röjda operationer 

som synliggjorts med hjälp av en sökoperation, blir effekten i systemet nedsatt. Att få en 

långvarig effekt på det sättet är svårt, men genom påverkan på flera subsystem och element 

samtidigt blir effekten mer långvarig. Oavsett hur väletablerade subsystemen må vara krävs 

det tid att återfå resurser. Det ger i sin tur mer tid för COIN-operationen att fokusera på 

befolkningen som i det långa loppet är eftersträvansvärt.  

Gränser och gränsinteraktioner påverkas också av uppgiften, på det sättet att de noder eller 

celler som exempelvis genomför attentat eller attacker på regelbunden basis, saknar medel 

efter en sökoperation. Det gäller även för planerad verksamhet som måste skjutas framåt i 

tiden till dess att systemet skaffat ny materiel. På så sätt minskas effekten i systemet, men 

sannolikheten som tidigare diskuterat att detta endast är temporärt, är stor. Därför måste 

återigen uppgifter och mål för den militära styrkan kombineras för att en effekt skall vara mer 

ihållande.
73

 

Om en lyckad sökoperation genomförs mot lokaliserade noder eller subsystem där materiel 

beslagtas och betydelsefulla personer arresteras, minskas in-effekten i systemet. En 

bombfabrik skulle genom en sökoperation kunna läggas ner och de som arbetar där bli gripna 

och en cell eller ett subsystem som förser systemet med vapen eller nya anhängare likaså. I 
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takt med detta minskas in-effekten då det i systemet inte finns lika mycket massa som kan 

bidra med en uteffekt. Uteffekten minskas då systemet inte besitter samma förmåga och energi 

att kunna leverera önskad uteffekt.  

Vidare med en underrättelsetjänst som är bekant med främmande språk skulle information 

kunna sammanställas om systemets stridsteknik, taktik och doktrin. Förutsatt att 

sökoperationen i sin tur möjliggör fynd av dokument eller kanske till och med datorer som 

beskriver dessa. Då har COIN-operationen en bättre utgångspunkt vad gäller att förneka 

systemet ytterligare energi, genom att kunna i vissa fall förutspå eventuella faror eller 

attacker. Till systemets fördel hör den evolutionära naturen, vilket innebär att risken även här 

är att en anpassning hos systemet överkommer det COIN-operationen åstadkommit.  

4.4.3 Sammanfattning – sökoperationer 

Sammantaget är uppgiften direkt i sin karaktär men kan på vissa element ha en indirekt 

påverkan. Den är direkt då den är begränsad i den tid och det område man löser uppgiften i. 

Uppgiften syftar till att söka efter vissa föremål eller personer och hittas endast genom 

lösandet av denna. Då påverkas de som besitter dessa föremål direkt. 

Samtliga element utom länkarna är sådana till sin natur att de är möjliga att påverka genom en 

sökoperation. Dock så finns det begränsningar i att en permanent effekt inte är lätt att 

upprätthålla då befolkningen inte utgör målet för en sökoperation. Även om den kan ha en 

positiv effekt så är det man enligt MSR6 söker efter, relativt lätt för systemet att ersätta 

jämfört med befolkningens stöd. Länkarna är med denna uppgift svåra att komma åt. Viss 

påverkan genom beslagtagen materiel (radio osv.) kan leda till ett underrättelsevärde. Likaså 

arresterade personer som också kan bidra med ett underrättelsevärde angående kontakter och 

länkar. 

Sex av sju element (noder, subsystem, gränser, gränsinteraktion in- och uteffekt) är 

påverkbara genom en sökoperation. Dock med begränsning i att resultatet med stor 

sannolikhet inte blir permanent. Endast länkar är inte påverkade på ett tillfredställande sätt. 

 

4.5.1 Stöd till avväpning, demobilisering och reintegrering 

Stöd till avväpning, demobilisering och reintegrering (sic!) genomförs i syfte att öka 

stabiliteten i ett område. Viktigt att anmärka att uppgiften genomförs ”inom ramen för en 

överordnad fredsöverenskommelse och politiska mandat”.
74

 Avväpningen kan rikta sig mot 

säkerhetsstyrkor, miliser eller väpnade grupper i ett område. Avväpning innebär att insamla, 

kontrollera och registrera vapen, ammunition och sprängmedel. Därefter kan andra förband få 

i uppgift att förstöra insamlade vapen. Demobilisering syftar till att föra bort soldater från 

förband på ett kontrollerat och formaliserat sätt. Detta kan göras genom att eskortera, 

transportera och skydda demobiliserade soldater. Reintegrering till samhället görs genom att 
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egen militär personal stödjer till exempel driften av läger eller center för reintegrering. 

Uppgiften förekommer inom ramen för metoden stöd.
75

  

4.5.2 Analys  

Eftersom de tre delarna som ingår i uppgiften riktar sig mot säkerhetsstyrkor, miliser eller 

andra väpnade grupper utgör de målen för uppgiften. Det innebär att uppgiften i sig är av 

direkt karaktär. Men det som uppgiften faktiskt syftar till har också en önskvärd indirekt 

påverkan på en konflikt genom att stabilisera situationen. 

Noder och subsystem utgör de fysiska komponenterna i systemet, tillika i det här fallet de 

komponenterna som till exempel avväpnas. Men alla noder eller subsystem behöver 

nödvändigtvis inte vara öppna för påverkan. Det kan leda till att vissa grupper kan behandlas 

enligt uppgiften men andra inte. Det kan fortfarande finnas enskilda grupper som fortfarande 

är en del av systemet vilka inte erkänner överenskommelsen. Innebörden blir att dessa 

grupper inte avväpnas och fortsätter slåss för deras motiv.
76

 De individer eller grupper som 

avväpnas och sedermera reintegreras på något sätt, är rimligtvis inte längre en aktiv del i 

systemet och på så sätt har effekten i systemet minskat. Något som kan tyda på en minskad 

effekt i systemet är det faktum att grupper låter sig avväpnas. Stödet har troligen minskat och 

individer har insett att det erbjuds någonting bättre än tidigare om man accepterar avtalen. De 

enskilda celler som jobbar med planering, logistik och så vidare påverkar också systemet vid 

en eventuell avväpning. Då är plötsligt viktiga delar av systemet som bidrar till att kunna 

leverera en uteffekt borta och måste ersättas. Det går dock aldrig att utesluta att det inte 

tillkommer noder eller subsystem regionalt, från andra länder eller organisationer eftersom 

systemet är sammanlänkat på så många nivåer. 

Länkar påverkas av uppgiften i fråga genom att de individer och grupper som låter sig 

avväpnas avlägsnar länkarna däremellan till följd. Det är tämligen troligt att om det inte finns 

något att sammanlänka, finns det heller inte några länkar. Även fast vissa länkar är upplösta är 

det sannolikt att hela systemet inte har kollapsat. De länkar som då återfinns och är kvar är 

mycket mindre receptiva för bekämpning och likaså det som sammanlänkas. Eftersom de som 

låter sig avväpnas har enligt en överenskommelse gjort ett val kan det leda till information om 

vilka individer och grupper som är sammanlänkade direkt och indirekt. Då kan en vidare 

kartläggning göras, vilket kan bidra till framtida operationer. Dessutom om individer 

reintegreras på rätt sida av lagen, kan ytterligare effekt uppnås genom lokalkännedom, 

personkännedom och kontakter. 

Gränser och gränsinteraktioner bör minska i det område där avväpningen sker, på det sättet 

att det inte finns lika många som kan eller har möjlighet till att genomdriva dessa. Men bara 

för att det sker en avväpning i ett visst område behöver det inte betyda att systemet är besegrat 

där. Det skulle kunna vara så att det förbandet som genomför avväpningen utsätts för än mer 

hot och attacker då andra noder drar nytta av situationen och genomför motåtgärder. När 

avväpningen och demobiliseringen är genomförd torde situationen inom ett visst begränsat 

område stabiliseras eftersom det inte finns lika många individer som kan interagera med 
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omgivningen. Om inte situationen tas tillvara på och utnyttjas till upprorets nackdel, finns det 

en risk att systemet anpassar sig och utvecklas, då systemet har en förmåga att hitta nya 

lösningar snabbt. 

In- och uteffekterna i systemet blir också påverkade av denna uppgift. Då personal från 

systemet avväpnas och demobiliseras från ett område minskas inte nödvändigtvis in-effekten i 

systemet, eftersom in-effekten utgörs av det systemet tar till sig från omgivningen. I det här 

fallet minskas systemets massa i och med en avväpning. Det betyder att systemets behov av 

en in-effekt borde bli större ju mer personal som avväpnas och ju fler vapen som förstörs. Det 

i sin tur leder till att uteffekten stagnerar som följd. Av den enkla anledningen att det inte 

finns lika mycket resurser för systemet att kunna leverera en effekt i omgivningen. Då har 

andra organisationer chans till större indirekt påverkan om utrymme ges för detta. Det betyder 

heller inte att konflikten i sig är över, utan systemets utbredning skapar redundans och 

uthållighet.
77

 

 

4.5.3 Sammanfattning – stöd till avväpning, demobilisering och reintegrering  

Uppgiften är av direkt karaktär då avväpningen, demobiliseringen och reintegreringen sker 

genom direkt handling mot personalen i fråga. Dock så är indirekt påverkan på systemet 

förekommande med hjälp av denna uppgift. 

Noder och subsystemen blir påverkade till stor del eftersom de utgör den faktiska massan som 

är uppgiftens mål och det som avlägsnas i uppgiften är just det. Gränser och 

gränsinteraktioner påverkas också till stor del då interaktionerna är beroende av någon som 

interagerar samt med någonting (exempelvis vapen). In- och uteffekterna är inte oberoende 

och påverkas genom att massan i systemet minskar vilket leder till en minskad uteffekt. In-

effekten i sin tur ökar i behov då massan blir mindre vilket också leder till en önskvärd 

påverkan på systemet. Länkarna är begränsat påverkade eftersom det endast sträcker sig till en 

viss mängd i fråga. Nämligen de som avser avväpnas eller påverkas direkt i samband med en 

nod. 

Sammantaget är sex av sju (noder, subsystem, gränser, gränsinteraktioner, in- och uteffekt) 

element påverkade avsevärt mycket mer än länkarna.  

 

4.6.1 Stöd till rekrytering och träning av en framtida säkerhetsstyrka 

Stöd till rekrytering och träning av en framtida säkerhetsstyrka är en viktig del i att skapa en 

långvarig stabil situation i ett område. Den nya säkerhetsstyrkan kan vara en ny regerings 

väpnade styrka, som så småningom ersätter egna styrkor i en pågående insats. Därigenom 

förändras säkerhetsstrukturen i konfliktområdet och ytterligare legitimitet skapas. Stödet kan 

utgöras av att rekrytera lämplig personal med en jämn balans av etnicitet och religion; 

utbildning av soldater och förband och i ett senare skede en överlämning av ansvaret till den 
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nya säkerhetsstyrkan. Metoderna inom vilken uppgiften ryms, är polisiära metoder, utbildning 

och stöd.
78

 

4.6.2 Analys 

Denna uppgift är av indirekt karaktär. De förband som utbildas och tränas är inte en del av 

systemet. På det sättet är inte uppgiften direkt riktad mot att påverka. Målet är att träna en 

framtida styrka som sedan skall ta över ansvaret och lösa uppgifter. Det är först då en direkt 

påverkan på systemet blir aktuell och då är det en styrka som stöds av en regering – inte egna 

förband (egna insatsförband eller motsvarande).  

Det kan även tyckas att uppgiften hade kunnat avgränsas bort utifrån föregående stycke, men 

faktum är att en viktig del i en COIN-operation är att skapa legitimitet för en växande 

stat/regering. Ett stort bidrag till detta sker genom att skapa förutsättningar för att kunna 

hantera konflikter utan stora truppbidrag av världssamfundet. 

Med tiden växer den rekryterade styrkan och den borde även bli mer kompetent då det 

rimligtvis torde vara en naturlig utveckling när man övar. Personalen som rekryteras borde 

även vara av lokalbefolkningen i insats- eller närområdet. Det finns då en möjlighet att viss 

personal som rekryterats har haft ett förflutet med upproret. De noder och subsystem som 

återfinns i området skulle då kunna förlora stöd om det erbjuds något bättre hos 

säkerhetsstyrkan. Förutom stöd kan de två elementen bli av med individer som inte längre 

anser att upproret är värt att slåss för. I övrigt har uppgiften en indirekt effekt genom att den 

styrkan som rekryteras och tränas sedermera med stor sannolikhet kommer att utföra de 

uppgifter som den militära styrkan löser. Därigenom sker vidare påverkan på systemet. 

Den mest iögonenfallande effekten uppgiften kan ha på systemets länkar, är genom de 

demografiska och geografiska mönster som finns. Genom att rekrytera och träna 

lokalbefolkningen sker en kartläggning i samband med detta. Rekryterad personal som har 

anknytning i området, har troligtvis en god lokalkännedom om både område och befolkning. 

Det kan leda till att de personliga kontakter, eller länkar, som återfinns mellan individer och 

grupper (noder) också kan kartläggas.
79

 Medelst kartläggning kan i ett senare skede länkarna 

utgöra mål för bekämpning. Men uppgiften i sig när man utbildar har ingen direkt påverkan 

på länkarna, utan det är något som indirekt ger effekt i längden. 

Som tidigare diskuterats är inte uppgiften direkt riktad mot att påverka en motståndare. Den 

syftar till att utbilda personal som i ett senare skede ska göra detta. Därför är inte gränserna 

och gränsinteraktionerna speciellt receptiva för denna uppgift. Förutom när det utbildade 

förbandet har förmågan att lösa uppgifter i området. Då har uppgiften fått en indirekt effekt 

mot systemet och påverkar det på snarlikt sätt som en annan nations militära styrka.
80

  

Den indirekta karaktären av uppgiften medför en begränsning i påverkan på systemet. Dock 

har systemet fått en konkurrent när det gäller in- och uteffekter. Det är inte bara upproret som 

rekryterar och tränar personal, utan det är även regeringen i det konfliktdrabbade landet. I takt 
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med att de inhemska säkerhetsstyrkorna växer, om dessa skulle kunna tillhandahålla bättre 

avtal och förmåner, kan det innebära att individer väljer det istället för upproret. In-effekten 

har då ökat hos säkerhetsstyrkan och inte i systemet. Men bara för att säkerhetsstyrkan ökar i 

volym och förmåga betyder det inte att systemet inte gör det. Men om fler individer väljer ett 

annat alternativ än systemet borde matematiken säga att ökningen är till systemets nackdel. 

Det är ett sätt att förneka insurgenter i områden där de tillåts fly till och använda utan 

påverkan. Även att minska inflytande över lokalbefolkningen genom att visa legitimitet och 

säkerhet som motsäger upprorets tillvägagångssätt och metoder påverkar systemet.
81

 En 

bieffekt av detta är naturligtvis att uteffekten minskas. Säkerhetsstyrkan kan på samma sätt 

leverera en uteffekt snarlikt systemet, dock som istället gynnar egen existens och 

lokalbefolkningen. Om systemet har mindre resurser att använda betyder det också en 

minskad uteffekt. Det skulle kunna leda till att den inhemska säkerhetsstyrkan är effektivare 

och kan leverera mer effekt och begränsa systemet ytterligare.  

 

4.6.3 Sammanfattning – stöd till rekrytering och träning av en framtida säkerhetsstyrka 

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgiften är av indirekt karaktär då den har begränsad 

eller ingen påverkan på systemet när den löses. Dock är den indirekta påverkan i längden 

väldigt gynnsam för en pågående COIN-operation. 

De element som är påverkade av systemet mest är in- och uteffekterna - om systemet ses som 

målet för uppgiften som löses. Det är bevisligen svårt att fysiskt påverka systemet direkt när 

uppgiften löses då den inte riktar sig direkt mot systemet. Övriga element är inte heller 

påverkade särskilt mycket av uppgiften, men detsamma gäller för övriga element (noder, 

subsystem, länkar, gränser och gränsinteraktioner) likaså, då de påverkas i längden av en 

utbildad säkerhetsstyrka. 

Sammantaget är två av sju (in- och uteffekt) påverkade till viss del, medan övriga fem (noder, 

subsystem, länkar, gränser och gränsinteraktioner) är tämligen begränsat eller inte påverkade.  
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5. DISKUSSION/AVSLUTNING 

5.1 Diskussion och slutsatser 

Diskussionen görs genom att diskutera samtliga analyser tillsammans. Detta görs istället för 

att diskutera dem var för sig då detta skulle leda till en upprepning av de sammanfattningar 

som redan gjorts i föregående kapitel. Sammanfattningarna kommer dock att ligga till grund 

för den diskussion som förs. 

Efter genomförd undersökning görs nu en ansats till att besvara de två frågeställningar som 

ställdes i inledningen av arbetet. Den första frågan som löd kan Försvarsmakten med hjälp av 

MSR6 med stabiliserande uppgifter bekämpa det globala upprorets ingående delar så som 

Kilcullen framställer dem?, kan med hjälp av undersökningen besvaras med ett ja. 

Undersökningen har visat att alla uppgifter kan genom deras lösande ha en inverkan på det 

globala upprorets ingående delar. Det är ingen uppgift som omfattats av undersökningen som 

inte har haft, enligt undersökningen, en påverkan. På vilket sätt uppgifterna har haft inverkan 

på systemet kan och skall diskuteras genom att besvara den andra frågeställningen.  

Den andra frågeställningen löd: På vilket sätt/hur kan de stabiliserande uppgifterna i MSR6 

påverka det globala upprorets ingående delar? För att svara på frågan kommer en diskussion 

föras med resonemang från undersökningen som verifieras med MSR6, RMO och MSD. 

Som en del av den övergripande strategin som återfinns i MSD, där talas det om en så kallad 

allomfattande ansats som på taktisk nivå, i sin tur lyser igenom i MSR6 via RMO och en 

stabiliserande inriktning.
 82

 Där en kombination av medel och metoder är eftersträvansvärt för 

att nå framgång i en konflikt som är av upprorskaraktär.
83

  

Resultatet av undersökningen som har sammanfattats i respektive analys har påvisat olika sätt 

som de stabiliserande uppgifterna kan påverka systemet på, med stöd i både Kilcullens 

”strategy of disaggregation”
84

 och i svenska reglementen (MSR6, RMO). Den påverkan som 

undersökts har i uppsatsen konkretiserats med hjälp av direkt och indirekt påverkan. Att 

bekämpa upproret i sig direkt, vilket är möjligt enligt undersökningen, kan vara effektivt men 

det finns stora osäkerheter med detta då det finns en överhängande risk att lokalbefolkningen 

kommer till skada. Undersökningen har även visat att vissa uppgifter har förmågan att på sikt 

leverera en önskvärd indirekt effekt i konflikten som är till upprorsbekämparens fördel.  

Uppgifterna har i de flesta fall visat att de har en direkt eller en indirekt påverkan på systemet, 

beroende på vilket element och vilken uppgift det är som undersöks. I vissa fall kan en uppgift 

ha både direkt och indirekt påverkan på systemet. Även det faktum att en uppgift med direkt 

karaktär kan ha en indirekt påverkan på systemet är positivt. Som i fallet där en sökoperation 

genom beslagtagen materiel i en nod kan minska en uteffekt i systemet.  

Vissa uppgifter har dock hamnat lite i skymundan på grund av undersökningens karaktär. 

Framförallt stöd till avväpning, demobilisering och reintegrering samt stöd till rekrytering 
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och träning av en framtida säkerhetsstyrka. Anledningen till detta är att uppgifterna inte 

syftar till att bekämpa eller påverka systemet direkt. Men faktum är att uppgifterna är extremt 

viktiga vid en COIN-operation eftersom de i längden bidrar med en mycket större effekt till 

exempel i form av legitimitet hos en regering.  

För att svara på den andra frågeställningen och uppnå syftet med uppsatsen kan sammantaget 

sägas att: undersökningen har genom analysen svarat på frågan på vilket sätt/hur upproret kan 

påverkas. Genom att diskutera uppgiftens innebörd och koppla den till de olika elementen har 

det lett till att olika utfall presenterats med stöd i teori och litteratur. Det kan även påvisas 

med hjälp av analysen att uppgifterna både kan påverka systemet direkt och indirekt, vilket 

också har presenterats. Både den direkta och indirekta påverkan kan härledas till både 

Kilcullen och till reglementena. Där stöd har tagits för att styrka argument för vad som är, 

enligt rådande forskningsläge, både bra och mindre bra att göra i en COIN-operation. 

För att återkoppla till problemformuleringen, framgår det nu att de nya krav som ställts och de 

konflikter som Försvarsmakten kan komma att agera inom, i allra högsta grad är på väg att 

mötas. Resultatet har till stor del visat att uppgifterna är användbara. Men en viktig aspekt i 

undersökningen är återigen nivå som undersökts. Att på bataljonsnivå lösa uppgifter skiljer 

sig väldigt mycket jämfört med på gruppnivå menar författaren. För att skapa belägg för 

reglementena behöver alla nivåer undersökas och problematiseras och sättas in i samma 

kontext för att återfinna en stringens. Först då kan det säkert sägas att reglementena är 

användbara i praktiken. 

Om undersökningen hade gjorts om från början, hade fortfarande en kvalitativ analys varit 

smakfull. Det är ett smalt undersökningsområde vilket lämpar sig väl för metoden eftersom ett 

djup i analysen är eftersträvansvärt. Den hade dock kunnat stärkas med intervjuer med 

personal som jobbar med utveckling och framtagande av reglementen. På så sätt uppnås en 

ännu djupare förståelse för ämnet och undersökt material. Vidare hade reglementen med 

motsvarande nivå från andra länder kunnat bidraga till undersökningen genom att använda 

dessa i en jämförelse. Då hade det faktum att Försvarsmaktens egenframtagna och publicerade 

skrifter, verifierats i andra länders reglementen, doktriner och utveckling. 

5.2 Fortsatt forskning 

Med stöd i uppsatsens undersökning skulle ett möjligt område vara att undersöka om det 

globala upprorets delar har påverkats i en irreguljär konflikt. Undersökningen borde då utgå 

ifrån en fallstudie. Detta för att pröva teoribildningen ytterligare och hitta stöd för den i 

praktiken. 

Ett annat område som också skulle bidra till Försvarsmaktens utveckling är att med de 

stabiliserande uppgifterna på liknande sätt analysera förekomsten av dessa i en fallstudie. 

Uppgifterna skulle kunna analyseras i praktiken och se vilken effekt de hade i en konflikt där 

de uttalat har används. 
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