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Sammanfattning: Privata säkerhets- och militära företag (PSMF) har använts allt mer i 

counterinsurgency (COIN)-operationer under de senaste tio åren, där Afghanistan och Irak utgör 

två tydliga exempel. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur PSMF påverkar säkerhetsarbetet vid genomförande av 

COIN i ett konfliktområde, Afghanistan.  

 

Studien visar att PSMF i Afghanistan under 2008–2011 i huvudsak påverkade säkerhetsarbetet 

positivt och fyllde en viktig funktion avseende COIN med två undantag. PSMF stöd till militära 

operationer i form av bevakning och eskortering påverkade COIN till del negativt och PSMF 

resistens mot korruption var direkt negativt för COIN. 

  

PSMF spelade en framträdande roll för att bygga upp och utbilda militära och civila institutioner i 

Afghanistan, samt påverkade även i huvudsak positivt vid skydd av humanitära projekt och 

utvecklingsverksamhet. Studien visar att PSMF stöd till säkerhetsarbetet genom bevakning och 

eskortering i Afghanistan hade positiva sidor genom att de avlastade de reguljära militära 

styrkorna, men även stor negativ inverkan på COIN då stor användning av främst afghanska 

säkerhetsföretag, tillika krigsherrar, medgav dem inflytande och möjlighet att undergräva den 

afghanska regeringens auktoritet. PSMF var även i hög grad inblandade i korruption och studien 

visar på ett samband mellan PSMF och korruption i Afghanistan, vilket varit negativt för COIN. 

 

Studien förordar att PSMF fortsatt används för uppbyggnad av militära och civila institutioner. För 

att förbättra säkerhetssituationen och minska korruptionen förordas bättre kontroll av PSMF samt 

att säkerhetspersonal från tredje land används för bevakning och eskortering, i det fall inte reguljär 

militär och polis kan användas.     
 

Nyckelord: COIN, privata säkerhets- och militära företag, Afghanistan, ISAF. 
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Private Security and Military Companies in a COIN-perspective 

A Case Study of Afghanistan 

 

Abstract: Private Security and Military Companies (PSMC) has been used more frequently in 

counterinsurgency(COIN)-operations during the past ten years, where Afghanistan and Iraq are 

two examples. 

  

The aim of this study is to examine how PSMC affects security in a COIN-context in a certain 

overseas contingency operation, in Afghanistan.  

 

This study proves that PSMC filled an important part and contributed to security within the 

counterinsurgency effort in Afghanistan during 2008–2011 with two exceptions, concerning base 

and transport security and concerning corruption. 

 

PSMC played a prominent part in building military and civilian institutional capacity in 

Afghanistan, where training, mentoring, partnering and advisory are important key functions. 

PSMC also contributes to protection of humanitarian and development projects, since fulfilment of 

many projects depends on the protection from PSMC.  The study shows that PSMC efforts to 

provide base and transport security had a positive impact in terms of relieving regular military 

units to conduct military operations, but also major negative impact on COIN in terms of using 

warlords and powerbrokers as security providers. The illicit conduct of local security providers 

together with widespread corruption undermined counterinsurgency efforts in Afghanistan.  

 

The study proposes further use of PSMC as military and civilian institutional capacity-builders. In 

order to improve the security situation and reduce corruption this study proposes better oversight 

of PSMC and the use of third-country nationals for security, in case regular Coalition and Afghan 

units are not available. 

 

 

Key words: COIN, Private Security and Military Companies, Afghanistan, ISAF. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Privatisering av krig är inte ett nytt fenomen. Före den Westfaliska freden 1648 skapade 

Europas monarker delar av sina arméer genom att hyra in förband med legoknektar. Över hela 

Europa hyrde adelsmän och rika borgare ut privata kompanier och bataljoner till 

högstbjudande.
1
 I och med nationalstaternas uppkomst efter Westfaliska freden så tog den 

suveräna staten tydligare kontroll över sitt territorium och de nationella arméerna uppbyggda 

på medborgare växte fram under 1700-talet.
2
 De nationella arméerna har bestått fram till idag 

och staten kan sägas haft monopol på våldsanvändning. 

 

Under nationalstaternas tid har dock privata aktörer använts när det passat staternas egna 

syften. Flera europeiska länder, samt USA efter 1776, utfärdande kaparbrev under 1500- till 

1800-talet syftande till att privata aktörer skulle angripa fiendens handelsfartyg, då de egna 

statliga resurserna inte räckte till.
3
 Den brittiska och holländska kontrakteringen av privatägda 

Ostindiska handelskompanier som substitut för nationernas maktutövning i Asien under 1600- 

och 1700-talen
4
 samt USA:s användande av civila kontraktörer under första och andra 

världskriget
5
 är ytterligare exempel på användning. 

 

I slutet av 1900-talet dök återigen privata militära företag upp i rampljuset. Det sydafrikanska 

företaget Executive Outcomes (EO) kontrakterades av regeringarna i Angola 1993–95 och i 

Sierra Leone 1995–96. EO bedrev utbildning av Angolas respektive Sierra Leones militära 

styrkor samt förde regelrätt krig mot rebellrörelserna, vilka slogs ned i båda länderna.
6
 Ett 

annat privat företag som specialiserat på utbildning inom den militära sektorn är Military 

Professional Resources Incorporated (MPRI), vilket bland annat var kontrakterat att bygga 

upp de militära strukturerna i Bosnien-Hercegovina under 1996–2002.
7
  

 

Fallen med EO och MPRI visar på två områden; utbildning och stöd till militära operationer, 

där privata säkerhets- och militära företag (benämns hädanefter PSMF
8
) har funnit en nisch i 

modern tid. 

1.2 Problemformulering 
Många av dagens konflikter präglas av fortsatt ockupation och upprorsbekämpning

9
 efter det 

mer traditionella krigets slut. Segraren, ofta det internationella samfundet och/eller USA, 

stannar kvar i konfliktområdet i syfte att stödja med återuppbyggnad av det krigsdrabbade 

                                                           
1
 Singer, Peter Warren. Corporate Warriors - The Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca och London: 

Cornell University Press, 2008, s. 28 f. 
2
 Franck, Thomas M. “Clan and Superclan: loyalty, identity and community in law and practice”, The American 

Journal of International Law, Vol. 90, No. 3, 1996, s. 372. 
3
 Anderson, Gary M. & Gifford, Adam. “Privateering and the Private Production of Naval Power”, Cato Journal, 

Vol. 11 No. 1, 1991, s. 2 f. 
4
 Singer, 2008, s. 34 f. 

5
 Braddon, Derek et al. Handbook on the Economics of Conflict. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 

2011, s. 488. 
6
 Singer, 2008, s. 107 ff. 

7
 Mohlin, Marcus. The Strategic Use of Military Contractors. Helsingfors: Finnish National Defence University, 

2012, s. 121 f. 
8
 En vanligt använd internationell term är Private Security and Military Companies, vilken på svenska översätts 

till privata säkerhets- och militära företag och förkortas PSMF. PSMF utgör ett samlingsnamn för både privata 

säkerhetsföretag (PSF) och privata militära företag (PMF). 
9
 Jämför upprorsbekämpning och -motverkan med counterinsurgency (COIN). Se centrala begrepp. 
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landet och dess institutioner. Dessutom kan en mångfald av biståndsorganisationer och andra 

statliga samt ickestatliga aktörer vara aktiva i konfliktområdet. Två tydliga exempel på detta 

är Afghanistan och Irak. Stridshandlingar, attentat och annan fysisk samt psykisk påverkan 

kan förekomma i alla krigsområden, både under själva kriget men även under 

återuppbyggnadsskedet efteråt. Detta innebär att många aktörer kan vara i behov av skydd. 

 

Under de senaste decennierna har flera stater i västvärlden privatiserat delar av sina 

krigsmakter genom utkontraktering, bland annat inom logistik och support.
10

 De stora militära 

nedskärningarna efter kalla krigets slut och de politiska möjligheter som privatisering kan 

innebära är en del av förklaringen till utkontrakteringen.
11

 När dessa stater sedan gått i krig så 

har även de utkontrakterade delarna, de privata företagen, följt med de militära styrkorna till 

konfliktområdena. De militära styrkorna har förmåga att skydda sig själva mot ett väpnat 

motstånd, men de har ofta inte resurser att skydda andra aktörer i konfliktområdet. I och med 

detta så har betydelsen av eget skydd för de privata företagen ökat och flera företag har byggt 

upp, eller köpt in, egna säkerhets- och skyddsstrukturer i konfliktområdena. Utöver 

logistikföretag, så har även många andra PSMF, specialiserade på säkerhetsskydd och rent 

militära uppgifter, dykt upp i bland annat Irak och Afghanistan under de senaste 10 åren.
12

 

 

Under 2011 hade det amerikanska försvarsdepartementet (Department of Defense, DoD) drygt 

93 000 individer kontrakterade i Afghanistan, varav ungefär en fjärdedel var amerikaner.
13

 

Inom säkerhetsområdet uppges DoD under 2011 ensamt haft knappt 19 000 kontrakterade 

inom olika privata säkerhetsföretag i Afghanistan.
14

 Till detta tillkommer privata 

säkerhetsföretag kontrakterade av andra amerikanska departement och organisationer, övriga 

koalitionsländer i Afghanistan samt andra statliga och ickestatliga aktörer. Officiell afghansk 

redovisning uppger att under 2011 arbetade ca 30 000 personer i 52 registrerade, privata 

säkerhetsföretag i Afghanistan.
15

 

  

PSMF kan användas för utbildning av militär och polis, för att upprätthålla säkerhet vid olika 

anläggningar, baser och biståndsprojekt samt för eskortering och skydd av personer och 

materiel.
16

 

 

Denna utveckling debatteras i flera stater, men fortsätter likväl. Sverige kan sägas redan 

startat utkontraktering av logistik och support, liknande den som USA infört, då 

Försvarsmakten i dag anlitar Supreme Foodservice GmbH för logistik- och underhållstjänster 

vid den svensk-finska basen Camp Northern Lights (CNL) i Mazar-e Sharif i Afghanistan. 

Supreme Foodservice anlitar i sin tur det privata, australiensiska säkerhetsföretaget Compass 

Security för skydd av sina logistiktransporter och Supreme Foodservice ansvarar även för den 

obeväpnade vaktstyrka som utgör yttre skalskydd vid CNL.
17

 

 

                                                           
10

 Singer, 2008, s. 68 f. 
11 

Braddon et al, 2011, s. 483 f. 
12

 Schwartz, Moshe. The Department of Defense’s Use of Private Security Contractors in Afghanistan and Iraq: 

Background, Analysis, and Options for Congress. Washington DC: Congressional Research Service, 2011, s. 9 f. 
13

 US House of Representatives. Defense Department Contracting in Afghanistan: Are we doing Enough to 

Combat Corruption? (Serial No. 112-80). Washington DC: US Government Printing Office, 2011, s. 11. 
14

 Schwartz, 2011, s. 7. 
15

 Ibid., s. 3. 
16

 Ibid., s. 2. 
17

 Berndtsson, Joakim. Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer. Göteborg: Gothenburg 

Research Institute, 2012, s. 23. 
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Användandet av PSMF framhävs ofta som positivt för de länder som kontrakterar dessa, men 

vad innebär de privata företagen för den stat vilken det internationella samfundet är där för att 

stödja? Kan PSMF istället utgöra ett problem för uppbyggnaden av denna stat och är 

användandet av PSMF i linje med den counterinsurgency (COIN)-strategi som insatserna idag 

ofta bygger på?   

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida användande av PSMF i ett konfliktområde 

påverkar säkerhetsarbetet ur ett COIN-perspektiv. När militära förband ersätts med privata 

företag eller kontraktörer i ett konfliktområde så kan detta leda till positiva samt negativa 

konsekvenser avseende COIN och med det även på statsbyggande. För att beslutsfattande 

nivåer bättre ska kunna förstå följden av att kontraktera civila företag till ett konfliktområde 

så försöker studien bidra med vetenskaplig insikt i problemet. En fördjupad insikt kan även 

leda till en ökad handlingsberedskap för hur användande av PSMF kan inrymmas i 

genomförande av COIN i framtiden.  

 

Kontraktering av PSMF kan ske direkt i ett konfliktområde. Kontraktering kan även ske 

indirekt genom kontaktering av logistik- samt underhållsföretag, vilka i sin tur kan behöva 

skydd vid en insats i ett konfliktområde och då anställer PSMF som underkontraktörer. 

 

Studien kommer utifrån ovanstående besvara följande forskningsfråga: 

 

Hur påverkas säkerhetsarbetet ur ett counterinsurgency-perspektiv när privata 

säkerhets- och militära företag kontrakteras i ett konfliktområde? 

1.4 Avgränsningar  
För att applicera ett counterinsurgency-perspektiv så använder studien David Kilcullens 

teorier avseende COIN, vilket medger ett teoretisk angreppssätt i arbetet. Studien kommer 

endast att belysa en del av David Kilcullens teoribildning avseende COIN, närmare bestämt 

modellen Three Pillars of Counterinsurgency från 2006.
18

 Kilcullens teoribildning och modell 

har även använts i andra publikationer som kan användas som stöd för uppbyggnad av ett 

analysverktyg. Modellen innehåller tre pelare och under fallstudien kommer endast 

säkerhetspelaren användas. Ytterligare avgränsningar görs även i kapitel 2. 

 

Studien avgränsas till att undersöka vad kontraktering av PSMF innebär för genomförande av 

säkerhetsarbetet inom COIN och emfas läggs på undersökning av negativ påverkan på COIN. 

Framgångrikt genomförande av COIN tolkas inte som en militär seger i en COIN-kontext 

utan som en varaktig accepterad framgång av COIN.
19

 

 

Den mångfacetterade skaran av PSMF avgränsas genom att endast avhandla företag som varit 

verksamma som privata säkerhetsföretag (PSF) och/eller privata militära företag (PMF) samt 

varit kontrakterade genom amerikanska försvarsdepartementet (DoD), utrikesdepartementet 

(Department of State, DoS) och US Agency for Development (USAID).
20

  

                                                           
18

 Kilcullen, David. Three Pillars of Counterinsurgency – Remarks delivered at the U.S. Government 

Counterinsurgency Conference in Washington D.C., 28 September 2006, s. 4, 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/uscoin/3pillars_of_counterinsurgency.pdf, hämtad 2012-04-10. 
19

 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s. 69. Jmf: US Government. 

U.S. Government Counterinsurgency Guide. Washington DC: Bureau of Political-Military Affairs, 2009, s. 4. 
20

 I DoD och DoS inkluderas även underlydande ledningsnivåer och staber inom respektive departements domän. 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/uscoin/3pillars_of_counterinsurgency.pdf
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Studien genomförs som en fallstudie av förhållandena i Afghanistan, där COIN bedrivs samt 

fenomenet PSMF är särskilt stort och relativt outforskat jämfört med Irak. Detta utgör motiv 

till att valet fallit på just Afghanistan för fallstudien. Fallstudien avgränsas även i tid till att 

gälla PSMF verksamma i Afghanistan under 2008-2011. 

1.5 Centrala begrepp      
Counterinsurgency (COIN): på svenska upprorsmotverkan, enligt Försvarsmaktens 

militärstrategiska doktrin från 2011 så ges COIN innebörden av ”de politiska, ekonomiska, 

civila, psykologiska, sociala, juridiska och militära åtgärder som genom en sammantagen 

politisk strategi vidtas för att bekämpa uppror”.
 21

   

 

Privata säkerhets- och militära företag (PSMF): utgör ett samlingsbegrepp för både privata 

säkerhetsföretag (PSF) och privata militära företag (PMF). Ett företag kan vara verksamt som 

både PSF samt PMF och kan även då kategoriseras som PSMF. Samlingsbegreppet PSMF 

kommer i första hand att användas i studien. 

 

 
Bild 1.1: Principskiss över privata säkerhets- och militära företag  

   

Privata säkerhetsföretag (PSF): definieras som ett privat företag vilket i huvudsak bedriver 

verksamhet inom säkerhetssektorn, dvs. för att skydda något. Till detta räknas främst att 

upprätthålla säkerhet vid olika anläggningar, baser och biståndsprojekt samt eskortering och 

skydd av personer och materiel. Vissa säkerhetsföretag kan även bedriva utbildning och stöd 

till polisen.  

 

Privata militära företag (PMF): definieras som privata företag vilka i huvudsak bedriver 

verksamhet inom den militära sektorn, eller verksamhet som är nära förenlig med militär 

verksamhet. Exempel på detta är utbildning av militär och polis samt stöd till militära 

operationer avseende bl. a logistik och support, informations- och underrättelsetjänst och även 

direkt strid. 

 

Säkerhetsarbete: Svenska Akademins ordbok definierar säkerhetsarbete som ”arbete för att 

uppnå säkerhet” och ger även en betydelse av säker som ”egenskapen eller tillståndet att vara 

skyddad mot fara” samt ”säkerhet mot risker”. Risk definieras som ”att något oönskat ska 

inträffa eller en skada/förlust ska drabba någon”.
 22

 I studien granskas säkerhetsarbetet ur ett 

COIN-perspektiv. 

1.6 Tidigare forskning 
Forskningen avseende COIN är omfattande och flera tongivande forskare samt författare är 

aktiva inom området. David Galula, Martin van Creveld och Basil H. Liddel-Hart är några av 

                                                           
21

 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s. 28. 
22

 Svenska Akademien. Svenska Akademins Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, hämtad 2012-05-04. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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dessa och forskningen handlar i stort om att förklara och förstå varför ett uppror uppstår 

(insurgency) och hur detta kan motverkas (counterinsurgency). David Kilcullen är en av de 

mer omtalade forskarna inom COIN, vilket är fokus för denna studie. Kilcullen har lanserat 

flera teorier och modeller inom området samt arbetat praktiskt med COIN i flera 

konfliktområden, inklusive Afghanistan.
23

 Den amerikanska manualen US Army/Marine 

Corps Counterinsurgency Field Manual (FM 3-24)
 
är ytterligare ett tongivande dokument 

inom COIN och David Kilcullen har även bidragit till utformningen av denna.
24 

 

 

Under de senaste 10–15 åren har forskningen avseende PSMF ökat, sannolikt beroende på den 

ökade användningen av PSMF i bland annat Afghanistan och Irak.
25

 Frågor om hur statens 

och skattebetalarnas pengar används, legitimiteten att använda PSMF och statens monopol på 

våldsanvändning är exempel på ämnen som undersöks och debatteras. Det finns även 

omfattande forskning om vad användandet av PSMF kan betyda för en stat, ofta i konflikt, där 

PSMF sätts in eller kontrakteras av staten själv. Redan 1998 gav David Shearer ut sin studie 

Private Armies and Military Intervention, vilken främst behandlade PSMF aktiviteter i 

Angola, Sierra Leone och på Balkan under 1990-talet.
26

  

 

I sin studie Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry tar Peter W. 

Singer upp fenomenet med privatisering av krig genom statens nyttjande av privata militära 

företag och studien har utgjort en de tongivande publikationerna inom ämnet.  

 

Det är först under de senaste åren som den amerikanska statsförvaltningen börjat granska den 

kraftigt ökande användningen av PSMF och framförallt användningen i Irak och Afghanistan, 

då en ökad användning naturligtvis leder till ökade kostnader för den amerikanska staten. 

Flera rapporter har publicerats av amerikanska instanser, med främsta syfte att informera 

amerikanska kongressen och representanthuset om förhållandena.  I huvudsak inriktas 

rapporteringen till problemområden kring kontraktering av PSMF. En mindre del av 

rapporteringen har haft som fokus att granska nyttan av PSMF för de amerikanska 

operationerna samt för COIN i Afghanistan.  

 

Svensk forskning utgör en mindre del av den totala forskningen, men här kan särskilt nämnas 

den forskning, om den strategiska nyttan av privata militära företag, som bedrivs av Marcus 

Mohlin vid Försvarshögskolan.
27

 Annan framträdande forskning utgörs av Joakim Berntsson 

vid Göteborgs universitet som har forskat om privatisering av säkerhet samt statens 

våldmonopol med fokus på Irak och dessutom genomfört en undersökning med intervjuer 

avseende den svenska, privata säkerhetssektorn i internationella operationer.
 28

  
 

Det finns relativt lite forskning av vad kontraktering av PSMF i en COIN-kontext egentligen 

kan innebära för den egna framgången och för det land som kontrakterar PSMF i COIN-

                                                           
23

 Kilcullen, David. The Accidental Guerrilla. New York: Oxford University Press, 2009, s. xii-xviii (Preface). 
24

 United States Dept. of the Army. US Army FM 3-24 Counterinsurgency. Washington DC: Dept. of the Army, 

2006,  s. 3 (Source Notes). 
25

 Braddon et al, 2011, s. 489 ff. 
26

 Shearer, David. Private Armies and Military Intervention. New York: Oxford University Press, 1998. 
27

 Mohlin, Marcus. The Strategic Use of Military Contractors. Helsingfors: Finnish National Defence University, 

2012. 
28

 Berndtsson, Joakim. The Privatization of Security and State Control of Force. Göteborg: University of 

Gothenburg, 2009, s. 111-135; Berndtsson, Joakim. Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer. 

Göteborg: Gothenburg Research Institute, 2012. 
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operationen. PSMF påverkan på framgången av COIN är undersökt i mindre grad och 

ytterligare forskning kvarstår att bedriva inom området. Detta medför att det finns mycket 

forskning för denna studie att ta ett avstamp ifrån, men mindre material att bygga vidare på 

avseende PSMF i en COIN-kontext. 

1.7 Källor och källkritik 
Den omfattande litteraturen om PSMF är endast användbar till mindre del i studien och utgör i 

stort endast en referensram. I studien har fokus lagts på att använda officiell amerikansk 

rapportering och andra källor som beskriver PSMF arbete i Afghanistan. Nyutgiven litteratur 

och rapporter har använts till största del i arbetet, då närhetskriteriet blir viktigt när 

Afghanistan granskas i relativ närtid. Materialet har även kompletterats med artiklar och 

internetbaserat material, där både äkthetskriteriet och tendenskriteriet måste beaktas.
29

  

 

Det kan finnas en viss risk att en del av den statliga, amerikanska rapporteringen kan vara 

tendensiös, för att inte framställa amerikanska intressen på ett för negativt sätt. Detta 

motverkas genom att vidimering sker med andra granskande källor så långt som möjligt. Den 

statliga rapporteringen förutsätter naturligtvis att beslutsfattarna får rätt information, men det 

kan finnas förhållanden som inte alltid framkommer från den lägsta nivån i Afghanistan. 

 

En faktor att ta hänsyn till när förhållandena i Afghanistan granskas kan vara att en del av 

författarna till litteratur och rapporter inte själva varit på plats i Afghanistan. Detta innebär att 

materialet kan bygga på sekundärkällor. Äkthetskriteriet måste tas hänsyn till, men i större 

delen av den officiella amerikanska rapporteringen så förutsätts rapporterna vara så pass väl 

underbyggda att det bör uppfylla äkthetskriteriet. Till viss del kan dessa farhågor uppvägas av 

uppsatsförfattarens egna erfarenheter av PSMF i Afghanistan och medföra att källornas 

uppgifter kan granskas på ett mer kritiskt jämförande sätt. Detta innebär även att författarens 

egen förförståelse för forskningsområdet ska bevakas och inte utgöra för stor beståndsdel i 

studien.
30

  

 

Val av källor och källkritik avseende David Kilcullens teoribildning inom COIN beskrivs 

närmare i kapitel 2. 

1.8 Metod  
Studien genomförs som en fallstudie, vilken studerar verkliga förhållanden genom 

observation av empiri. Forskningsområdet är stort och komplext, vilket innebär att en 

fallstudie begränsat till ett land är lämplig för att granska diskursen PSMF i konfliktområde. 

En fallstudie medför även att det finns möjlighet att uttala sig om resultatets generaliserbarhet 

på andra fall eller avseende andra konfliktområden samt möjligheten att senare göra en 

komparativ studie.
31

    

 

Fallstudien genomförs i tre steg: Först beskrivs problemformulering, frågeställning, syfte och 

metod för arbetet. Därefter genomförs fallstudien. Slutligen analyseras resultatet och 

slutsatser dras för att besvara forskningsfrågan.
 32

 Den valda forskningsmetoden vilar till del 

                                                           
29

 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber, 2005, s. 13. 
30

 Författaren tjänstgjorde vid ISAF HQ i Kabul under del av 2010. 
31

 George, Alexander L. och Bennett, Andrew. Case Studies and Theory Development in Social Studies. 

Cambridge: MIT Press, 2005, s. 65 ff. 
32
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på kongruensmetoden,
33 

dock med undantaget att inte försöka vidareutveckla teoribildningen 

inom COIN. 

 

Arbetet med fallstudien stöds genom användandet av David Kilcullens teoribildning avseende 

COIN och denna utgör en säker premiss, medan empirin i fallstudien utgör en osäker premiss. 

Studien tar sin metodologiska utgångspunkt i ett deduktivt synsätt, vilket innebär att logiska 

slutsatser dras om de är giltiga utifrån ett logiskt sammanhang.
34

 I studien anläggs ett 

teoretiskt perspektiv, med stöd av David Kilcullens COIN-teori, för att analysera de verkliga 

förhållandena i empirin, PSMF i Afghanistan, och genom detta besvara forskningsfrågan. 

 

När David Kilcullens teoretiska ramverk för COIN undersöks läggs särskilt fokus på att 

belysa modellen av Three Pillars of Counterinsurgency från 2006. Teorin och modellen 

genomgås syftande till att sammanfatta innehållet. Framtagning av analysparametrar avseende 

säkerhetspelaren i modellen sker för att användas i det fortsatta arbetet. Granskningen av 

modellen görs med ett öppet förhållningssätt, där huvudfokus är att hitta tillämpliga 

analysparametrar, vilka kan vara mer allmängiltiga alternativt närmare kopplade till 

förhållandena i Afghanistan.  

 

Den empiriska delen i fallstudien genomförs genom att granska undersökningsmaterialet på 

djupet för att få detaljerade kunskaper om de processer och komplexa sammanhang som finns 

inom PSMF-kontexten i Afghanistan. De framtagna analysparametrarna från säkerhetspelaren 

i Kilcullens modell kopplas mot observation samt granskning av empiriska data och beskrivs i 

delkapitel utformade efter analysparametrarna. Omfattningen på undersökningsmaterialet 

begränsas under arbetet så att ett representativt och hanterligt antal dokument används i 

fallstudien. Fokus vid begränsning av undersökningsmaterial kommer vara att få en hög 

validitet på arbetet samtidigt som reliabiliteten ska bevakas.  

 

Analys sker fortlöpande under granskningen av undersökningsmaterialet rörande Afghanistan. 

Forskningsresultatet diskuteras för att ge underlag till slutsatser av arbetet och besvarande av 

forskningsfrågan. Under arbetet ska strävan vara att ha hög intersubjektivitet för att underlätta 

fortsatt forskning inom området. 

1.9 Disposition 
I uppsatsen första del har forskningsproblemet definierats, nyckelbegrepp undersökts och 

forskningsmetoden redovisats. I nästa kapitel redogörs för David Kilcullens teoribildning 

avseende Three Pillars of Counterinsurgency syftande till att skapa en grund för det fortsatta 

arbetet. Därnäst genomförs en fallstudie avseende PSMF i Afghanistan för att undersöka det 

empiriska materialet och analys genomförs av resultatet. Slutligen genomförs en avslutande 

diskussion med slutsatser, studien sammanfattas och förslag ges på fortsatt forskning.   

2. Counterinsurgency (COIN)  

2.1 Inledning 
Detta kapitel kommer inledningsvis avhandla teorianknytning för studien. Därefter kommer 

David Kilcullens modell Three Pillars of Counterinsurgency från 2006 att belysas och 

analysparametrar framtas ur säkerhetspelaren i modellen. Slutligen kommer de framtagna 

                                                           
33

 George och Bennett, 2005, s. 181 ff. 
34
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analysparametrarna operationaliseras i ett analysverktyg för att kunna användas i det fortsatta 

arbetet.   

2.2 Teorianknytning  
Counterinsurgency (COIN) är en politisk och militär strategi med syfte att motverka ett 

uppror. Utförande av COIN kan innefatta en blandning av militära och civila insatser syftande 

till att motverka ett uppror och fokusera på grundläggande orsaker.
35

 Det finns tydligt fokus 

på att skapa förtroende för en legitim regering hos en lokalbefolkning och samtidigt 

undertrycka en motståndsrörelse. ”Alla insatser, oavsett om det rör sig om fysisk bekämpning 

eller uppbyggnad av infrastruktur eller opinionsbildning, har detta syfte, att kapa banden 

mellan motståndsrörelsen och lokalbefolkningen.”
36

  

 

Teoribildning och forskning avseende COIN används av den politiska och militära ledningen 

som stöd vid bedrivande av COIN. David Kilcullen har under de senaste tio åren givit stöd åt 

både politiska och militära beslutsfattare avseende hur COIN kan bedrivas. Kilcullen var 

särskild rådgivare avseende COIN åt den dåvarande amerikanska utrikesministern 

Condoleezza Rice under 2007-2009.
37

 I samband med detta deltog Kilcullen i utformningen 

av den amerikanska regeringens COIN-guide, U.S. Government Counterinsurgency Guide, 

vilken utkom 2009.
 38

  

 

U.S. Government Counterinsurgency Guide är i huvudsak utformad baserat på Kilcullens teori 

om Three Pillars of Counterinsurgency, även om en modell med annat utseende, men samma 

betydelse, används.
39

 Studien använder Kilcullens modell Three Pillars of Counterinsurgency 

från 2006 då denna uppfattas som mer renodlad och tydligare än den nyare modellen från 

2009. 

 

Kilcullens modell kan i stort jämföras med International Security and Assistance Force 

(ISAF) militärstrategiska COIN-strategi i Afghanistan, där tre huvudsakliga operationslinjer 

återfinns; att stödja uppbyggnaden av säkerhetsförmåga, regeringsförmåga och 

återuppbyggnads-/utvecklingsförmåga.
40

 Det är troligt att ISAF använt Kilcullens teorier 

under utformningen av COIN-strategin., då likheterna är slående och utförandet av COIN 

inom ISAF under 2010 var helt i linje med Kilcullens Three Pillars of Counterinsurgency.
41
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Relevansen för Kilcullens teori bedöms som hög då den återfinns i U.S. Government 

Counterinsurgency Guide från 2009 och i stort överensstämmer med ISAF COIN-strategi. 

Detta utgör motiv till att David Kilcullens COIN-modell Three Pillars of Counterinsurgency 

används i studien.  
 

Valet av använda Kilcullens teori och modell, som ligger på strategisk nivå, grundas även i att 

det är politiska beslut eller militära beslut på militärstrategisk nivå som leder till att PSMF 

kontrakteras i ett konfliktområde.
42

 Beslut på hög nivå får naturligtvis följdeffekter på lägre 

nivå, på fältet, men det bör vara relevant att undersöka vilka följder beslut på strategisk nivå 

får på strategisk nivå.  

2.3 Three Pillars of Counterinsurgency 

2.3.1 Teorins bakgrund 

David Kilcullen presenterade sin teori Three Pillars of Counterinsurgency under en 

amerikansk regeringskonferens 2006 i Washington DC. Syftet var att förbättra den 

amerikanska samordningen av COIN mellan departement och andra regeringsorgan, när USA 

stod inför ökande säkerhetsproblem i både Irak och Afghanistan.
43

  

 

Kilcullen framhävde att USA behövde en gemensam strategi eller doktrin för att samordna 

genomförande av COIN. Under konferensen presenterade Kilcullen en modell på ett ramverk 

för COIN inom den amerikanska statsförvaltningen, vilken benämndes Three Pillars Model. 

Modellen är tänkt att ge vägledning om hur framsteg av COIN kan mätas samt hjälpa till vid 

samarbete mellan olika regeringsorgan. Modellen kan även stödja beslutsfattare i hur deras 

myndighet eller organs resurser passar in i vid genomförande av COIN.
44

    

 

 
Bild 2.1: David Kilcullen - Three Pillars of Counterinsurgency 

45
 

 

Modellen är uppbyggd av fem beståndsdelar. Den första är en bottenplatta, vilken utgörs av 

informationsdomänen. Informationen är basen för alla andra aktiviteter. Information kan 

insamlas, analyseras och användas samt utsändas. På bottenplattan vilar tre pelare vilka 

omfattar säkerhet, politik och ekonomi. Dessa tre pelare eller dimensioner har alla lika stor 

                                                           
42
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vikt och måste utvecklas parallellt för att COIN ska lyckas. Om det blir en sned balans mellan 

pelarna kan effekten bli den motsatta än önskat. Kilcullen gav exempel på om det sker en stor 

satsning på utvecklingsprojekt (ekonomi) och lite på poliskåren (säkerhet) i ett 

konfliktområde så kan det skapa en stor mängd tillgängliga, mjuka mål för det väpnade 

motståndet. Ovanpå de tre pelarna vilar taket, vilket benämns kontroll. Kontroll utgör målet 

för COIN. När kontroll uppnåtts betyder det att ett system av normalitet råder, där aktiviteter, 

våldsnivå och stabilitet är i proportion till samhällets normalbild. Kontroll innefattar även 

konsolidering samt överföring av kontrollen till effektiva och legitima institutioner i 

samhället.
46

  

 

Säkerhetspelaren i modellen är vare sig en bas eller fristående, utan möjliggör utveckling av 

de övriga pelarna. Säkerhetspelaren inrymmer utveckling av hela säkerhetssektorn och inte 

enbart de militära styrkorna. De lagförande instanserna, det juridiska systemet och de civila, 

övervakande institutionerna ingår också i säkerhetspelaren.
47

   

2.3.2 Säkerhetspelarens delområden 

Säkerhetspelaren är uppbyggd av fem delområden. De engelska benämningarna översätts till 

svenska enligt följande; Military (Security) blir militär säkerhet, Police (Security) blir polisiär 

säkerhet, Human Security likställs med juridisk säkerhet
48

, Public Safety översätts till 

samhällssäkerhet
49

 och Population Security översätts till säkerhet för befolkningen. 

 

För att göra en nedbrytning av de fem delområdena i mindre beståndsdelar samt hur dessa 

beståndsdelar kan påverkas tas stöd i Kilcullens teoribildning: 

 

Militär säkerhet: I militär säkerhet ingår att skydda befolkningen från attacker och hot från 

gerilla, terrorister, banditer eller andra beväpnade grupper.  

 

Militär säkerhet kan uppnås genom att utbilda, träna och mentorera samt utrusta de legitima 

militära styrkorna i ett konfliktområde. Ytterligare sätt att bidra till skyddet av befolkningen 

är genom att genomföra direkta militära operationer mot det väpnade motståndet eller att ge 

stöd till internationella/nationella militära operationer genom säkerhetsskydd och eskortering.   

 

Polisiär säkerhet: Polisiär säkerhet innefattar community policing, vilket kan jämföras med 

lokal polis och lokal samverkan,
50

 polisunderrättelsetjänst och paramilitära polisstyrkor. 

 

Polisiär säkerhet kan främst uppnås genom att utbilda, träna och mentorera samt utrusta de 

legitima polisiära styrkorna i ett konfliktområde. Stöd till polisiära operationer genom 

mentorskap och partnering samt utbyte av polisiära underrättelser är andra sätt att uppnå 

polisiär säkerhet. 
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Juridisk säkerhet: I juridisk säkerhet inkluderas fungerande statliga institutioner, innefattandes 

åklagar- och domstolsväsende samt fängelser. Dessutom ingår mänskliga rättigheter och 

rätten att utöva ekonomiska aktiviteter utan korruption.  

 

För att uppnå juridisk säkerhet i ett konfliktområde kan stöd till de statliga institutionerna vara 

en framgångsfaktor. Stödet kan utgöras av utbildning, mentorskap och ekonomiskt samt 

tekniskt stöd. Fungerande statliga institutioner tillsammans med lag och förordningar som 

efterföljs är förutsättningar för att mänskliga rättigheter och skydd för individen efterföljs i 

samhället. Bekämpning av korruption innefattas som en del av juridisk säkerhet, även om 

bekämpning av korruption även återfinns i de övriga pelarna i Kilcullens modell. En 

ytterligare parameter kan vara att motverka narkotikaodling och –handel, men narkotikafrågan 

är främst aktuell i den ekonomiska pelaren och används inte i studien. 

 

Samhällssäkerhet: Samhällssäkerhet innefattar brandkår, ambulans/sjukvård, renhållning, rent 

dricksvatten, civilförsvar och annan infrastruktur. 

 

Uppbyggnad av brandkår, sjukvård och civilförsvar kan medföra att samhällssäkerheten 

förbättras. Fungerande renhållning och tillhandahållande av rent dricksvatten genom 

brunnsborrning samt reningsanläggningar kan leda till bättre hälsa för invånarna. Delområdet 

samhällssäkerhet kommer endast att användas begränsat i studien, främst på grund av att de 

som arbetar med humanitärt stöd inom delområdet är civila organisationer och företag. PSMF 

kan medge en möjlighet att bedriva arbetet och detta belyses vidare i analysverktyget. 

 

Säkerhet för befolkningen: Innefattar frånvaron av fysiskt och psykiskt våld mot 

befolkningen. 

 

I teoribeskrivningen av Three Pillars of Counterinsurgency uttrycks ej närmare vad som utgör 

säkerhet för befolkningen. Studiens ansats blir att säkerhet för befolkningen kan uttryckas 

råda när de ovanstående fyra delområdena är helt eller till del uppfyllda. Detta medför att 

studien ej kommer använda delområdet under det fortsatta arbetet. 

2.3.3 Delområdenas användbarhet 

Studien kommer använda de första fyra delområdena fortsättningsvis. Militär och polisiär 

säkerhet är relativt enkla att definiera, medan de två senare delområdena delvis går in i 

varandra. Juridisk säkerhet går dock att använda relativt ograverat i analysverktyget nedan, 

medan samhällssäkerhet endast tas upp utifrån den skyddsaspekt som PSMF kan medföra för 

de som stödjer utvecklingen av samhällssäkerheten i ett konfliktområde. 

2.4 Analysverktyg – Säkerhetspelaren 
Säkerhetspelarens delområden samt deras beståndsdelar utgör fakta och förs in i 

analysverktyget nedan. Innebörden av fakta, eller hur beståndsdelarna kan påverkas, 

formuleras som medel och först in i analysverktyget under ”Medel/Hur påverka”. Utifrån 

dessa dras slutsatser av vad som kan analyseras inom respektive beståndsdel för att svara på 

den övergripande forskningsfrågan. Detta benämns analysparametrar och förs in under 

”Analysparametrar”. Slutligen formuleras mätvärden, hur analysparametrarna kan mätas, och 

förs in under ”Mätvärde”.  
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Delområde Beståndsdel Medel/Hur påverka Analysparameter Mät-

värde 

Militär 

säkerhet 

Skydda befolkningen från 

attacker och hot av väpnat 

motstånd samt andra 

beväpnade grupper. 

Utbilda/träna/mentorera 

militären. 

Utrusta militären. 

Direkta militära 

operationer. 

Stödja militära operationer. 

PSMF stöd till nationell 

militär. 

 

PSMF stöd till militära 

operationer. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Polisiär 

säkerhet 

Lokal polis och 

samverkan. 

Polisunderrättelsetjänst. 

Paramilitära polisstyrkor. 

Utbilda/träna/mentorera 

polisen. 

Utrusta polisen. 

Stödja polisiära 

operationer. 

Polisunderrättelseutbyte. 

PSMF stöd till nationell 

polis. 

 

PSMF stöd till polisiära 

operationer. 

 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Juridisk 

säkerhet 

Fungerande institutioner. 

Mänskliga rättigheter. 

Skydd för individen. 

Rätt till ekonomiska 

aktiviteter. 

Utbildning/mentorskap av 

institutioner. 

Ekonomiskt/tekniskt stöd 

till institutioner.  

Skydd av institutioner. 

Bekämpa korruption. 

PSMF utbildning av 

institutioner. 

 

PSMF resistens mot 

korruption. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Samhälls-

säkerhet 

Brandkår. 

Sjukvård/ambulans. 

Renhålling/rent vatten/ 

hälsa. 

Civilförsvar. 

Uppbyggnad/stöd till 

civilförsvar, brandkår, 

sjukvård etc. 

Utvecklingsprojekt vatten, 

hälsa mm. 

PSMF skydd av 

humanitär- och annan 

utvecklingsverksamhet. 

 

 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Säkerhet för 

befolkning 

Frånvaro av fysiskt och 

psykiskt våld mot 

befolkningen. 

Genom att uppfylla de övre 

fyra delområdena. 

Används ej i studien. - 

Tabell 2.1 Analysverktyg - Säkerhetspelaren 

 

Utformning av analysverktyget har skett utifrån uppfattningen att det ska gå att mäta huruvida 

PSMF påverkar COIN eller ej inom ett delområdes beståndsdelar. Detta har benämnts 

analysparametrar. Under framtagandet av analysparametrar har delar av det empiriska 

underlaget använts, tillsammans med författarens förförståelse av fenomenet PSMF i 

Afghanistan. Vissa beståndsdelar och hur dessa kan påverkas används ej i studien.  

 

När det gäller ”militär säkerhet” och ”polisiär säkerhet” så kan endast en stat förse en annan 

suverän stat med militär materiel eller sofistikerad polisär materiel på grund av internationella 

lagar och förordningar, såvida den suveräna staten inte köper in materielen på egen hand. 

Studien granskar PSMF, vilket gör att utrustningsfrågan faller bort. Detsamma gäller för 

utbyte av statliga underrättelser som är en statlig angelägenhet. Stöd till nationell militär 

innefattar försvarsministeriet och nedåt i hierarkin, medan stöd till nationell polis innefattar 

inrikesministeriet och nedåt. Användande av PSMF i direkta militära operationer eller strid 

kommer ej analyseras, då privata säkerhetsföretag ej ska användas för detta
51

 och avseende 

privata militära företags roll är det mycket svårt att få fram trovärdiga uppgifter om detta på 

grund av amerikansk sekretess. PSMF stöd till militära operationer granskas främst utifrån 

stöd till NATO/ISAF och gällande stöd till polisiära operationer så undersöks främst stöd till 

afghansk polis. Detta beror på rådande lagar och mandat. 
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När det gäller ”juridisk säkerhet” så granskas PSMF utbildning av institutioner, vilka 

underförstått kan utgöras av institutionerna inom justitie- och förvaltningsområdena. PSMF 

skydd av institutioner undersöks ej då den afghanska regeringen använder lokal polis samt en 

egen skyddsstyrka, Afghan Public Protection Force (APPF), för detta. PMSF resistens eller 

motståndskraft mot korruption kan vara en relativt omfattande analysparameter, men studien 

gör en ansats att försöka besvara denna utifrån tillgänglig empiri.  

 

PSMF deltagande i utvecklingen av ”samhällssäkerhet” begränsas till att undersöka PSMF 

skydd av de som genomför humanitära projekt och utvecklingsverksamhet. 

  

För att kunna mäta analysparametrarna används ett ”mätvärde” vilket anges som ja, nej, delat 

eller okänt. Innebörden av ”ja” är positiv, vilket innebär att PSMF bidrar till COIN. Värdet 

”nej” innebär att PSMF ej bidrar eller utgör en motsättning till COIN. Värdet ”delat” innebär 

att PSMF är både positivt och negativt för COIN samt att svaret måste utvecklas ytterligare. 

Värdet ”okänt” innebär att det empiriska underlaget ej medger ett ställningstagande.   

   

För att ge ett exempel så kan antas att PSMF är kontrakterade att skydda ett amerikanskt 

biståndsprojekt inom vattenförsörjning i en orolig del av ett konfliktområde. Exemplet 

hamnar inom analysparametern ”PSMF skydd av humanitär- och annan 

utvecklingsverksamhet”. Utan skydd av PSMF skulle vattenprojektet ej gå att genomföra på 

grund av attacker från det väpnade motståndet. Mätvärdet i exemplet blir ”ja” (positivt) och 

studien kan fastslå att PSMF där och då bidrog till genomförandet av COIN i konfliktområdet.  

 

I kommande kapitel granskas det empiriska underlaget omfattande Afghanistan med stöd av 

det konstruerade analysverktyget.  

3. Privata säkerhets- och militära företag (PSMF) i Afghanistan 

3.1 Inledning 
Detta kapitel avhandlar fyra av delområdena i säkerhetspelaren mot vilka det empiriska 

materialet kopplas. En palett av PSMF verksamhet i Afghanistan redovisas och analyseras 

utifrån analysparametrarna inom respektive delområde för att sedan kunna utgöra underlag för 

diskussion i nästkommande kapitel. 

3.2 Militär säkerhet  

3.2.1 PSMF stöd till nationell militär 

Det afghanska försvarsministeriet (Ministery of Defense, MoD) har befunnit sig i en 

tillväxtfas under de senaste åren. Arbetet med att utveckla MoD:s institutioner och system har 

intensifierats för att kunna planera, leda och bibehålla styrketillväxten av den afghanska 

nationella armén (Afghan National Army, ANA). Uppbyggnaden sker med stöd av det 

internationella samfundet i form av militär personal från ISAF/NATO, civila 

regeringsrepresentanter samt civila kontraktörer från främst USA, Storbritannien och Kanada. 

Under 2011 var 272 personer avdelade för arbetet inom MoD, varav en stor del var 

kontrakterade från PSMF.
 52
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I augusti 2010 fick företaget DynCorp International LLC (DynCorp) ett kontrakt att stödja 

med träning och mentorskap för att utveckla både MoD och ANA. DynCorp:s kontrakt löper 

på två år till ett värde av 157 miljoner USD med option på ytterligare ett år. DynCorp 

avdelade inledningsvis 275 personer för projektet, vilka arbetade med mentorskap, träning, 

sakområdesexpertis samt programsupport. Arbetet omfattar en spännvidd från strategisk 

koncept- och doktrinutveckling till stridsteknik och skjututbildning. Kontraktet delades ut av 

Nato Training Mission Afghanistan (NTM-A) på uppdrag av DoD med syftet att stödja 

MoD/ANA att ta ansvar för sina egna säkerhetsbehov.
53

  

 

Uppbyggnad, utbildning samt mentorskap av MoD och ANA utvecklades mycket positivt 

enligt officiell amerikansk rapportering från 2011. Utbildning av manskap och officerare gick 

planenligt även om problem som analfabetism försvårar.
54

 ANA har även visat mycket bra 

utveckling på stridsfältet med olika grader av mentorskap, då ANA genom stora offensiver i 

främst södra Afghanistan både tagit och behållit stora områden som det väpnade motståndet 

tidigare behärskat.
55

  

 

Analys: Det framstår som sannolikt att PSMF stöd till MoD och ANA har utgjort ett positiv 

avtryck inom den afghanska militära hierarkin och på dess förmåga. När PSMF används för 

utbildning och mentorskap av MoD och ANA så är det i huvudsak amerikanska privata 

militära företag som kontrakteras under en längre tid, vilket gör att organisationen långsiktigt 

kan arbeta enligt gemensamma, oftast amerikanska, regelverk och manualer. I denna 

analysparameter kan konstateras att välutbildade PMSF kan fylla en nödvändig funktion på ett 

framgångsrikt sätt, när inte reguljär militär kan stödja med detta. 

3.2.2 PSMF stöd till militära operationer 

En stor del av PSMF stöd till militära operationer utgörs av bevakning av installationer och 

eskortering av transporter. Antalet PSMF som står för säkerheten vid de internationella 

styrkornas baser i Afghanistan är stort och svårt att överblicka, mycket beroende på att 

huvudkontraktörerna inom skydd och säkerhet ofta använder afghanska underkontraktörer för 

att få fram tillräckligt med säkerhetsvakter. Vilka afghanska underkontraktörer och vilka 

specifika säkerhetsvakter som används kan växla på veckobasis.
56

 De privata 

säkerhetsföretagen som kontrakteras för skydd och bevakning tenderar till att omfatta 

afghansk personal till huvuddel, mycket beroende på ett ISAF-direktiv, Afghan First, om att 

använda afghaner vid kontraktering.
57

 2011 var över 90 % av de ca 19 000 DoD-

kontrakterade säkerhetsvakterna afghaner.
58

  

 

Verksamhetens omfattning är mycket stor och i många fall så fungerar den mer eller mindre 

bra. En tidigare sekretessbelagd amerikansk senatsrapport från 2010 tar dock upp stora brister 

som flera av säkerhetsföretagen uppvisat. Säkerhetsföretagen ArmorGroup, Compass 

Security, Golden State Group och EOD Technology Inc (EODT) hade alla kontrakt med DoD 

att skydda amerikanska baser i södra och östra Afghanistan under perioden 2008–2010. Alla 
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fyra säkerhetsföretagen ska ha haft omfattande brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende 

personkontroller och träning av personalen, men även när det gäller ledning och tillsyn av 

säkerhetsvakterna.
59

 

 

Enligt rapporten hyrde ArmorGroup in afghanska säkerhetsvakter i Shindand från ena sidan i 

en större rivalitetskonflikt mellan två krigsherrar från två olika klaner. Den krigsherre som 

blev inhyrd för bevakningen av den amerikanska basen utnyttjade det till att slå ned den 

rivaliserande klanen och befästa sin egen makt i området. Det slutade med att amerikansk 

militär fick omhänderta sina egna afghanska säkerhetsvakter.
60

 EODT hyrde också in en lokal 

krigsherre, General Wahab, att bevaka en bas i Adraskan, vilket ledde till oroligheter i 

området och sammanstötningar med andra säkerhetsföretag.
61

 Compass Security har under ett 

flertal tillfällen helt uteblivit som skydd för förnödenhetstransporter vilka de var 

kontrakterade att skydda alternativt skickat otränad personal som skydd.
62

  
 

Det finns flera andra exempel på när PSMF stöd till militära operationer fungerat mindre bra 

eller rent av inneburit förlust av människoliv. Det kanadensiska säkerhetsföretaget Tundra var 

under 2011 kontrakterat att ansvara för säkerheten vid nio amerikanska baser i Afghanistan.
63

 

En av dessa var Forward Operating Base (FOB) Frontenac i Kandahar där en av Tundras 

lokalanställda afghanska säkerhetsvakter, Shia Ahmed, öppnade eld och dödade två samt 

sårade fyra amerikanska soldater när dessa genomförde vapenvård den 19 mars 2011. Den 

afghanske säkerhetsvakten hade tvingats sluta redan i juli 2010 efter att denne uttryckt en 

önskan att döda västerländska soldater, men sedan återanställts av Tundra den 9 mars 2011.
64

 

Tundras undermåliga kontroll och registerföring av de afghanska säkerhetsvakterna utgör 

enligt uppgift den främsta orsaken till händelsen.
65

 
  

En händelse i Kandahar den 29 juni 2009 utgör ett annat exempel på oönskade följder av 

kontraktering av PSMF, då ett fyrtiotal afghanska anställda vid ett oregistrerat lokalt PSMF 

dödade provinspolischefen i Kandahar, Matiullah Qati, och fem andra poliser inne på ett 

regeringsområde i Kandahar. Afghanska myndigheter uppgav efter dådet att det afghanska 

säkerhetsföretaget anlitats av amerikanska specialförband vid Camp Gecko i Kandahar och 

detta medgav att de afghanska säkerhetsvakterna kunde uppträda tungt beväpnade. Den 

bakomliggande orsaken till dödskjutningarna var att det afghanska säkerhetsföretaget försökte 

befria en av sina kollegor som blivit arresterad av ANP tidigare på dagen. När den afghanska 

polischefen ditkallades tillsammans med en beväpnad ANP-eskort så utbröt en eldstrid, vilken 

ANP förlorade.
66

 Efter dådet uttalade den afghanske presidenten Hamid Karzai att ”sådana 
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incidenter inverkar negativt på den statsbyggande processen i Afghanistan” och ”försvagar 

regeringen”.
 67

 

 

Den amerikanska logistikkedjan i Afghanistan är till största delen uppbyggd på användning av 

civila kontraktörer. Majoriteten av de som utför transporterna i Afghanistan är afghanska 

transportföretag. Ett kontrakt benämnt Host Nation Trucking (HNT) upprättades av DoD 

under perioden 2009-2011 och innefattade åtta stycken huvudkontraktörer. En del i HNT-

kontraktet stipulerade att transportföretagen skulle stå för det egna säkerhetsskyddet under 

transporterna och detta medförde att samtliga huvudkontraktörer skaffade underkontraktörer 

som stod för säkerheten.
68

  

 

HNT ledde till att en mängd privata afghanska säkerhetsföretag dök upp och många av dessa 

utgjordes av gamla krigsherrar, milisledare, starka lokala byledare och deras egna paramilitära 

styrkor. Underkontrakt med den amerikanska militären medförde att dessa paramilitära 

strukturer ofta uppfattades av lokalbefolkningen som sanktionerade av USA och fick ”kapital, 

legitimitet och skäl att existera”.
69

 HNT-kontraktet innebar att de amerikanska 

logistiksändningarna kom fram till de amerikanska baserna i Afghanistan, men ledde även till 

att lokala krigsherrar kunde verka som officiella säkerhetsföretag, sanktionerade av USA, och 

genom det underminera den afghanska regeringens legitimitet. Ovanpå detta så innebar 

förfaringssättet att den avväpningskampanj som pågick i Afghanistan inte fick avsedd verkan, 

då många paramilitära grupper som borde avväpnats istället bevakade amerikanska 

reservdelar och muffins.
70

 

 

En annan effekt av HNT-kontraktet var att de lokala krigsherrarna som utförde skyddet av 

logistiktransporterna även blev informella maktinnehavare över vägnätet i Afghanistan, 

framförallt längs huvudvägen, Highway 1. Två exempel är Ruhullah som dominerade 

Highway 1 mellan Kabul och Kandahar med sina 600 tungt beväpnade krigare samt Matiullah 

Khan och hans 2000 man starka milis som behärskade Highway 1 mellan Kandahar och Tarin 

Kowt.  De privata säkerhetsföretagen (tillika krigsherrarna) såg till att förnödenheter kunde 

passera deras områden, men till ett förutbestämt pris. Trovärdiga uppgifter finns att priset för 

passage låg mellan 1500-3000 USD per lastbil.
71

 De transportföretag som valde att inte betala 

avgifterna utsattes för attacker längs vägarna som behärskades av Ruhullah samt Matiullah 

och så fort transportföretagen betalade så upphörde attackerna. Resultatet blev att nästan alla 

betalade avgifterna i något som närmast liknar en utpressingssvindel.
72

 Det finns även stor 

risk att betalningen av mutor och avgifter kan finansiera det väpnade motståndet i 

Afghanistan. Flera transportföretag uppger att krigsherrarna som stod för säkerheten längs 

Highway 1 även betalade mutor till talibanerna för att få säker passage.
73

  

 

Amerikansk rapportering uppger att användandet av säkerhetsföretag för bevakning av baser 

och eskortering av transporter avlastat både de amerikanska styrkorna och övriga 
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ISAF/NATO i Afghanistan, så dessa kunde genomföra COIN-operationer. Många PSMF 

genomförde dock inte verksamheten enligt inte afghansk lag och utmärkte sig ofta genom 

undermåligt uppträdande och dåligt säkerhetsmedvetande. 
74

    

 

Analys: PSMF stöd till militära operationer i Afghanistan tenderar till att både ha utgjort en 

positiv avlastning för de internationella styrkorna och även ett problemområde när 

omfattningen av verksamheten blev stor och svåröverblickbar. Bevakning av baser bör utgöra 

en enkel uppgift för ett kompetent PSMF, men i Afghanistan har ISAF direktiv att använda 

afghaner för säkerhetsuppgifter sannolikt medfört en mängd av problem relaterade till 

säkerheten. Det problematiska med att ha lokalbefolkning, som kan vara presumtiva 

motståndsmän, som säkerhetsvakter kan tyckas logiskt, men när inhyrning av lokala 

säkerhetsvakter även påverkar en ofta redan skör lokal maktbalans i området så blir det hela 

än mer komplicerat. Exemplen med PSMF skydd av amerikanska baser i södra och östra 

Afghanistan visar på den komplexa miljö som de lokala förhållandena kan innebära. Ett 

västerländskt PSMF utan erfarenhet av konfliktområdet kan lätt anta ett säkerhetskontrakt 

vars omfattning inte går att föreställa sig förrän verksamheten ska bedrivas på plats. 

 

Detsamma gäller sannolikt även för skyddet av logistiktransporterna i Afghanistan, vilka i 

ännu större grad byggts upp på afghanskt deltagande och ansvarstagande. Exemplen ovan 

visar att priset för den amerikanska logistiken blev högt under 2009-2011, både i pengar samt 

för möjligheten att skapa lag och ordning i Afghanistan. Det indirekta amerikanska stödet av 

afghanska krigsherrars makt över delar av Highway 1 omkullkastade sannolikt många av 

ISAF/NATO:s ansträngningar och inverkade negativt för genomförandet av COIN.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att PSMF kan påverka säkerhetsarbetet inom COIN 

positivt vid användning för bevakning av baser samt eskortering av transporter och genom det 

avlasta reguljära militära förband, både internationella och nationella. Det framstår dock 

finnas två villkor, varav minst ett måste vara uppfyllt, för att kontrakteringen ska lyckas. För 

det första bör kontraktering ske av PSMF med säkerhetsvakter som inte kommer från 

konfliktområdet. Genom detta minimeras risken för att PSMF och dess personal har 

personliga lojaliteter eller motiv som kan påverka.
75

 För det andra måste en noggrannare 

kontroll och uppföljning av PSMF genomföras av den som delar ut kontraktet eller av den 

internationella styrkan i konfliktområdet. Detta kan dock innebära att stora resurser för 

kontroll och uppföljning måste tas från den internationella styrkan som PSMF egentligen är 

där för att avlasta.    

3.3 Polisiär säkerhet 

3.3.1 PSMF stöd till nationell polis 

Redan 2004 erhöll DynCorp ett kontrakt att utbilda och träna den afghanska nationella polisen 

(Afghan National Police, ANP). Kontraktet omnämns ofta som ”CIVPOL-kontraktet” och det 

amerikanska utrikesdepartementet (DoS) delade ut samt följde upp kontraktet fram till 2009. 

Målsättningen med kontraktet var att förstärka rättssystemet och säkerhetsarbetet i 

Afghanistan genom att kontraktera rutinerade poliser att stödja det övriga internationella 

utvecklingsarbetet inom området. DynCorp sände polisrådgivare, utbildare och mentorer för 

att genomföra ett långvarigt utbildningsprogram av ANP. Kontraktet med DynCorp löpte på 
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ett år, med optioner på förlängningsmöjlighet ända till 2012. Kontraktet har förlängts samt 

utökats ett antal gånger och enligt DoS var kontraktet värt 4,66 miljarder USD i april 2011.
76

   

 

I augusti 2009 övertog amerikanska DoD ansvaret för kontaktering av PSMF till utbildning 

samt mentorskap av det afghanska inrikesministeriet (Ministery of Interior, MoI) och ANP.
77

 

I december 2010 omkontrakterades DynCorp för att stödja uppbyggnad, utveckling och 

bibehållande av MoI samt ANP förmågor. Stora likheter finns med kontraktet avseende 

MoD/ANA.
78  

DynCorp rapporteras haft brist på personal under 2011. Utav totalt 728 

befattningar så var endast 300 tillsatta i slutet av april 2011 och den amerikanska slutsatsen 

var att detta inledningsvis påverkade ANP negativt då de inte erhöll mentorskap som 

behövdes.
79

 Totalt rapporterades över 3 400 DoD-kontraktörer arbeta i ANP:s 

utbildningsprogram vid utgången av 2011.
80

  

 

Utbildning och mentorskap uppges dock fortskrida på ett positivt sätt. De kontrakterade 

företagen DynCorp och konkurrenten Blackwater
81

 har fördelen att de rekryterar främst 

amerikansk personal och kan bedriva verksamheten enligt en fastställd metod inom respektive 

företag. Flertalet av de ISAF-nationer som bidrar med polismentorskap genomför denna på 

olika sätt, med olika metoder och ibland inte ens med poliser.
82

  
 

För utbildning och förbättring av den afghanska gränspolisen (Afghan Border Police, ABP) 

kontrakterades ett amerikanskt PSMF, U.S. Training Center (USTC), vilket är ett dotterbolag 

till Blackwater. USTC ansvarade för träning och mentorskap av ABP under 2008-2011. 

USTC avdelade knappt 200 personer för kontraktet och det totala värdet uppgick till 262 

miljoner USD.
83

 Utbildningskurser för ABP bedrevs av USTC fram till 2011 då DynCorp 

övertog kontraktet. Kurserna inkluderade även tilläggsbeväpning av ABP till tyngre vapen 

såsom tunga kulsprutor.
84

  

 

Under 2010 hade även MPRI ett tillfälligt kontrakt från DoD att mentorera befattningshavare 

inom afghanska MoI. Totalt insatte MPRI ca 100 kontraktörer, främst i Kabul.
 85

 MPRI 

anställde regelmässigt höga befattningshavare från det amerikanska försvaret eller poliskåren 

för att mentorera de högre afghanska polisgeneralerna inom MoI. Enligt uppgift från MPRI på 
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plats var detta en mycket bra tjänst ur den MPRI-anställdes synvinkel och arbetet gav även ett 

bra resultat inom MoI.
86

  

 

Uppbyggnaden av MoI och ANP går framåt planenligt enligt amerikansk rapportering, även 

om ANP dras med stora avgångar på grund av avhopp inom främst gränspolisen, ABP, och 

till viss del inom det afghanska gendarmeriet. Dessutom fortskrider utbildning samt 

mentorskap av ANP i stort enligt plan.
87

 Utvecklingstrenden inom hela ANP är positiv och 

fler polisenheter än någonsin kan genomföra verksamhet med endast rådgivande hjälp. Den 

rådgivande hjälpen kommer kvarstå i framtiden, men alltmer övertas av kontrakterade 

rådgivare från bland annat PSMF.
88

    
 

Analys: PSMF stöd till MoI och den afghanska polisen har sannolikt inneburit en positiv 

utveckling för den afghanska polisiära förmågan. Användningen av endast amerikanska och 

västerländska PSMF för utbildning och mentorskap har medfört att utbildningen kunnat 

genomföras enligt fastställda metoder, även om det rapporterats förekomma skillnader mellan 

vissa PSMF. Det är sannolikt bättre att använda kontrakterade före detta poliser från ett PSMF 

med ett flerårskontrakt än att använda militära enheter från ISAF/NATO med mindre kunskap 

och erfarenhet av polisarbete. PSMF med polisiär kompetens kan fylla en nödvändig funktion 

i denna analysparameter, när inte ordinarie internationell eller nationell polis kan genomföra 

utbildning och mentorskap.  

3.3.2 PSMF stöd till polisiära operationer 

PMSF stöd till polisiära operationer i Afghanistan är relativt småskaligt i den undersökta 

perioden. Det stöd som förekommer är i form av inbäddat mentorskap och genomförande av 

gemensamma operationer i fält (partnering). Den totala numerären för ANP ökade till 134 

000 man under 2011, vilket ställer krav på ökat stöd. Partnering med ANP sker av både 

militära ISAF-enheter och civila kontraktörer från PSMF, vilka då är ”anställda” av en 

dubblerad NATO-stab i Kabul, NTM-A och Combined Security Transition Command – 

Afghanistan (CSTC-A).
89

 Partnering är tänkt att enklare möjliggöra ANP:s övergång till att 

vara en civil poliskår för befolkningens beskydd och inte paramilitär styrka för bekämpning 

av det väpnade motståndet.
90

  

 

Utveckling av ANP genom partnering och inbäddat mentorskap är positiv och fortsätter 

planenligt. Enligt den amerikanska rapporten “Report on Progress Toward Security and 

Stability in Afghanistan” så avser även det operativa ISAF-högkvarteret (ISAF Joint 

Command, IJC) att öka användningen av kontraktörer som polismentorer och rådgivare 

genom CSTC-A försorg, i syfte att minska användningen av egna ISAF-mentorer under 

2012.
91

  

 

Analys: PSMF stöd till polisiära operationer utgör sannolikt ett bra rådgivande bidrag till det 

afghanska polisarbetet. I likhet med föregående analysparameter så kan PSMF med polisiär 

kompetens fylla en viktig funktion när inte internationell eller nationell polis kan göra detta. 
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Denna utveckling är i linje med den generella amerikanska utvecklingen att låta kontrakterade 

PSMF avlasta de militära förbanden. PSMF bidrar positivt till COIN i denna analysparameter, 

även om det kan finnas vissa juridiska betänkligheter med att PSMF kan få polisiär legitimitet 

och status för att kunna genomföra partnering. 

3.4 Juridisk säkerhet 

3.4.1 PSMF utbildning av institutioner 

USA är engagerat i ett brett program för att förbättra afghansk rättskipning, där DoS och 

Department of Justice (DoJ) ansvarar den juridiska sektorn, US Agency for International 

Development (USAID) för utvecklingsarbetet och DoD för det nationella säkerhetsarbetet. 

Till den afghanska juridiska sektorn inräknas den afghanska högsta domstolen, 

justitieministeriet, inrikesministeriet, centrala fångvårdsdirektoratet, högste åklagaren och 

nationella säkerhetsdirektoratet (National Directorate of Security, NDS).
92

 

 

Det amerikanska stödet innefattar utvecklingen av juridiska center i provinserna där 

domstolar, polisförläggningar och fängelser ska inrymmas syftande till att införa formell 

justitiekapacitet i provinserna. För att stödja arbetet har även amerikanska FBI och DoD 

kontrakterat amerikansk polis- och undersökningspersonal. Genom arbetet med juridiska 

center så försvåras talibanernas möjligheter att monopolisera rättskipningen i regionen.
93

 I 

maj 2011 var DynCorp kontrakterat för rådgivning, upprätthålla säkerheten vid dessa 

juridiska center samt att ansvara för support i form av matservering och boende.
94

  

 

Flera utbildningsprogram bedrivs inom det juridiska området.
95

 Det största, Justice System 

Support Program (JSSP), syftar till att bygga upp kapaciteten inom Ministry of Justice (MoJ), 

MoI och det afghanska riksåklagarämbetet genom utbildning och mentorskap av den 

afghanska personalen. Mentorer och utbildare består av rättsrådgivare, juridiska rådgivare 

samt fånganstaltsexperter.
96

 Under 2011 fick fem företag, bland andra Pacific Architects and 

Engineers Inc. (PAE) samt DynCorp, kontrakt att arbeta inom JSSP i Afghanistan.
97

 PAE:s 

kontrakt sträcker sig över sex år och inriktas mot förmågebyggande, teknisk rådgivning samt 

direkt assistans och medverkan. PAE har ett större antal rådgivare på plats som mentorerar 

afghanska domare, åklagare och försvarsadvokater i de större afghanska städerna.
98

 

 

Ett andra större program, Corrections System Support Program (CSSP), syftar till att bygga 

upp kapaciteten inom den afghanska fångvården och genomförs genom rådgivning, utbildning 

och mentorskap av personalen. PAE fick ett kontrakt att stödja CSSP redan 2006 och 
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genomför utbildning för att förbättra omhändertagande, fångvård och rehabilitering av fångar. 

Andra inslag är ledning, service och andra rutinåtgärder inne på fängelserna.
99

 

 

Förmågebyggande av det afghanska officiella rättsystemet och den juridiska sektorn 

rapporteras gå framåt och men kompliceras av det informella rättsystemet som finns i 

Afghanistan. De flesta dispyter avgörs av byäldstar eller krigsherrar och inte av domstolar så 

en hel del externt arbete återstår inom den juridiska sektorn.
100

  

 

Analys: PSMF utbildning av institutioner medför sannolikt en positiv inverkan på de 

juridiska institutionerna i Afghanistan. Det verkar dock finns yttre hinder, såsom det 

informella rättsystemet, för att denna positiva inverkan ska kunna medföra synliga 

förändringar i närtid. PSMF har sannolikt en tydlig och viktig roll att spela inom 

analysparametern ”utbildning av juridiska institutioner” då militären inte har denna förmåga 

eller endast i mycket begränsad omfattning.  

3.4.2 PSMF resistens mot korruption 

Afghanistan är ett av världens mest korruptionsutsatta länder
101

 och det kan vara svårt att inte 

komma i kontakt med korruption när affärsverksamhet bedrivs i landet.  

 

Korruptionen finns på alla nivåer i Afghanistan och har stora negativa effekter på 

regeringsförmåga, säkerhet, ekonomisk utveckling samt rättskipning. Internationellt stöd och 

ekonomiska bidrag strömmar in i Afghanistan och befolkningen kan lätt få uppfattningen att 

stödet endast är åtkomligt genom mutor och utpressning.
102

 En amerikansk rapport betecknar 

förhållandet i Afghanistan som ”övertygande, grundmurad och systematisk korruption som 

har nått ofattbara nivåer”
103

.
 
 

 

Det finns lite uppgifter om korruption i samband med privata militära företag och deras 

verksamhet i Afghanistan. Ett exempel utgörs dock av en händelse i Afghanistan 2011 där ett 

icke namngivet privat militärt företag betalat knappt 100 000 USD till en amerikansk DoD-

tjänsteman för att erhålla fortsatta kontrakt i Afghanistan. Tjänstemannen uppgav i förhör att 

denne även var medveten om flera fall där kontrakterade företag luftfakturerade amerikanska 

återuppbyggnadsprojekt i Afghanistan.
104

    

 

De privata säkerhetsföretagens förhållande till korruption framstår dock vara av betydligt 

större dignitet. ArmorGroup och EODT:s överföringar av amerikansk kontraktsbetalning, 

eller mutor, till krigsherrar i Shindand med kopplingar till mord, kidnappningar, mutor och 

samröre med det väpnade motståndet, är graverande exempel på PSMF del i den afghanska 
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korruptionen.
105

 Det tidigare nämnda HNT-kontraktet öppnade många dörrar för mindre 

nogräknade krigsherrar och milisledare att sko sig på den internationella närvaron i 

Afghanistan. Vägskatter, utpressning och mutor är tydliga exempel på korruption. Säkerhets- 

och transportföretag har även klagat på att stora summor måste betalas till provins- och 

distriktsguvernörer, polischefer och lokal polis i form av ANP kontrollstationer längs 

vägarna.
106

  

 

PSMF och framförallt afghanska säkerhetsföretags roll i korruptionen rapporteras varit så stor 

under 2009–2010 att den afghanske presidenten Karzai utfärdade ett dekret att förbjuda 

säkerhetsföretagen och ersätta dessa med skyddsstyrkan APPF.
 
Internationell påverkan har 

dock medfört att PSMF i stort kan finnas kvar som tidigare.
107

 

 

Analys: PSMF verksamhet i Afghanistan utgör inte någon unik företeelse utan det är 

sannolikt att PSMF kommer i kontakt med den utbredda korruptionen oavsett hur de agerar. 

Där pengar finns förekommer även korruption och det framstår som att PSMF betalar mutor 

både för att få nya kontrakt och för att kunna genomföra kontrakterad verksamhet i landet. 

När PSMF betalar mutor i olika former så är det med amerikanska kontaktspengar de betalar. 

Det faktum att amerikanska staten indirekt betalar mutor genom de kontrakterade företagen 

och indirekt sponsrar det väpnade motståndet medför sannolikt ett stort problem för både 

antikorruptionsprogram och genomförande av COIN i Afghanistan. Studien visar att PSMF 

var så kraftigt behäftade med korruption och rent av främjade korruptionen, att den afghanska 

regeringen ansåg sig nödgade att förbjuda dem. I denna analysparameter tenderar PSMF 

generellt till att främja korruptionen och utgör således en negativ påverkan på COIN. 

3.5 Samhällssäkerhet 

3.5.1 PSMF skydd av humanitära projekt och utvecklingsverksamhet 
Det internationella humanitära stödet och utvecklingsstödet till Afghanistan är omfattande. 

Enbart US Agency for International Development (USAID) har under perioden 2006-2011 

satsat 9.38 miljarder USD på återuppbyggnad av Afghanistan, varav 2.1 miljarder USD 

avsattes för infrastruktur.
108

 Under 2012 satsar USA 17.4 miljarder USD på återuppbyggnad i 

Afghanistan.
109

 

 

USAID är beroende av privata säkerhetsföretag för att skydda sin verksamhet i Afghanistan 

och säkerhetsföretag har anlitats sedan USAID etablerade sig i Afghanistan. USAID uppges i 

stort vara nöjda med det skydd som PSMF bidrar med, men PSMF legitimitet och kostnader 

är svåra att överblicka.
110

 USAID egen rapportering visar att säkerhetsföretagen bevisligen 

skyddar verksamheten, även om det finns ett stort mörkertal i rapporteringen. I perioden 

2006–2009 så skadades eller dödades säkerhetsvakter vid knappt 150 tillfällen och inga 

förluster i liv eller egendom rapporteras bero på säkerhetsföretagen själva.
111
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Ett ytterligare faktum som talar för att nyttjandet av privata säkerhetsföretag för skydd av 

utvecklingsprojekt har fallit väl ut, är de reaktioner som kommit sedan den afghanska 

presidenten Karzai deklarerat att de privata afghanska säkerhetsföretagen på sikt ska 

försvinna. En afghansk skyddsstyrka, APPF, ska på sikt överta skydd av utvecklingsprojekt 

och infrastruktur i Afghanistan. Företrädare från flera biståndsorganisationer och 

regeringsföreträdare har uttryckt tvivel på att deras verksamhet kommer kunna fortsätta som 

tidigare.
112

 

 

Analys: PSMF skydd av humanitära projekt och utvecklingsverksamhet i Afghanistan är 

sannolikt en viktig beståndsdel för att biståndet ska komma till stånd och fungera. Problem 

med korruption och krigsherrars illegitima maktutövning kan antas finnas även i denna 

analysparameter, men det empiriska underlaget ger inte klar bild av detta. Till viss del kan 

detta bero på att USAID ej haft lika god revision av verksamheten som DoS och framförallt 

DoD haft genom undersökningar utförda av den amerikanska senats- och representanthusen. 

PSMF skydd av humanitär- och utvecklingsverksamhet för att skapa samhällssäkerhet är 

troligen positivt ur COIN-hänseende i denna analysparameter. 

3.6 Sammanfattning av resultatet 
Analysresultatet och mätvärden från de genomgångna analysparametrarna redovisas 

överskådligt med hjälp av analysverktyget nedan. 
  

Delområde Analysparameter Mätvärde Utvecklat svar 

Militär 

säkerhet 

PSMF stöd till nationell 

militär. 
Ja PSMF har en positiv inverkan på COIN vid 

utbildning och mentorskap av nationell militär. 

-”- PSMF stöd till militära 

operationer. 
Delat PSMF har en positiv inverkan till viss del, men 

flera faktorer gör att PSMF verksamhet 

påverkar COIN negativt. Se vidare i kap 4. 

Polisiär 

säkerhet 

PSMF stöd till nationell 

polis. 
Ja PSMF har en positiv inverkan på COIN vid 

utbildning och mentorskap av nationell polis. 

-”- PSMF stöd till polisiära 

operationer. 
Ja Även om verksamheten är relativt liten så har 

PSMF en positiv inverkan på COIN vid stöd 

och mentorskap under polisiära operationer. 

Juridisk 

säkerhet 

PSMF utbildning av 

institutioner. 
Ja PSMF har en positiv inverkan på COIN vid 

utbildning och rådgivning till juridiska 

institutioner. 

-”- PSMF resistens mot 

korruption. 
Nej PSMF agerande främjar korruptionen i 

Afghanistan då de själva till stor del omfattas av 

korruption. 

Samhälls-

säkerhet 

PSMF skydd av 

humanitär- och annan 

utvecklingsverksamhet. 

Ja 

 

PSMF har i huvudsak en positiv inverkan på 

COIN vid skydd av humanitär- och 

utvecklingsverksamhet. 

Tabell 3.1 Analysverktyg med analysparametrar, mätvärden och utvecklat svar. 

 

I tabellen kan utläsas att PSMF överlag ger ett positivt bidrag till säkerhetsarbetet vid 

genomförande av COIN i Afghanistan förutom i två analysparametrar; PSMF stöd till militära 

operationer som fått mätvärdet ”delat” samt PSMF resistens mot korruption så fått mätvärdet 

”nej”.   
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I följande kapitel kommer resultatet från analysen av det empiriska materialet att diskuteras 

samt sammanfattas och slutsatser dras baserade på detta. 

4. Diskussion och slutsatser  

4.1 Diskussion  
Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur PSMF påverkar säkerhetsarbetet vid 

genomförande av COIN i ett bestämt konfliktområde, Afghanistan. Detta medger även 

möjligheten att skapa en fördjupad insikt i genomförande av COIN och bidra till forskningen. 

Studien kan även bidra till att beslutsfattande nivåer bättre kan förstå följden av att 

kontraktera PSMF direkt eller indirekt i ett konfliktområde och på detta sätt skapa en ökad 

handlingsberedskap för hur PSMF kan inrymmas vid genomförande av COIN. Detta kan bli 

aktuellt även för svenskt vidkommande i framtiden. 

 

Utifrån delområdena i Kilcullens säkerhetspelare har undersökningen visat att PSMF kan 

bidra positivt till COIN inom både militär och polisiär säkerhet genom utbildning och stöd att 

bygga upp den nationella armén och polisen i Afghanistan. PSMF stöd utgör en positiv 

påverkan avseende mentorskap och rådgivning på MoD och MoI samt positiv påverkan 

genom utbildning och mentorskap av ANA och ANP. Den positiva effekten kan till del bero 

på att PMSF har fleråriga kontrakt och använder amerikansk eller västerländsk personal. 

Studien granskar inte några fall där afghansk personal används för utbildning, men det är 

möjligt att samma goda resultat återfinns där. Framtida studier, inkluderande intervjuer, kan 

ge ytterligare kunskap.  

 

När det gäller PSMF stöd till militära operationer så visar resultatet på ett mer negativt utfall. 

Främst har bevakning av installationer samt eskort av transporter granskats, vilket utgör 

huvudparten av säkerhetsföretagens verksamhet. Kontraktering av afghanska säkerhetsföretag 

har skapat interna säkerhets- och kontrollproblem för amerikanarna och inneburit påverkan på 

den lokala maktbalansen i områden där kontraktering skett. Naturligtvis har PSMF stöd med 

bevakning och eskort på många sätt varit positivt, då amerikanska resurser kunnat frigöras för 

att bekämpa det väpnade motståndet. Dilemmat är dock att de amerikanska militära 

operationerna för att bekämpa motståndet och vinna lokalbefolkningens förtroende inte har 

motsvarats av de kontrakterade afghanska säkerhetsföretagens agerande, med bland annat 

inhyrda krigsherrars förtryck av befolkningen och undergrävande av regeringens auktoritet. 

Användandet av afghanska säkerhetsvakter har även utgjort ett synnerligen gott tillfälle för 

det väpnade motståndet att infiltrera säkerhetsföretagen och den osäkerhet som kan finnas på 

de amerikanska baserna är förstålig. Det kan tyckas märkligt att ISAF genomdrev direktivet 

att använda afghansk personal, men sannolikt fanns de bästa intentioner bakom beslutet. 

Utfallet blev i verkligheten något annat.  

 

Studien visar på två möjliga sätt att lösa problemen kring bevakning och eskortering. Ett 

alternativ kan vara att endast kontraktera PSMF med säkerhetsvakter som inte kommer från 

konfliktområdet, i det fall inte reguljär militär och polis kan användas. Genom detta 

minimeras risken för att PSMF och dess personal har personliga lojaliteter eller motiv som 

kan inverka på genomförandet. Här finns en stor skillnad mot Irak där majoriteten av 

säkerhetsvakterna som amerikanarna använde uppges var från väst eller från ett tredje land, 

dvs. icke-irakier. Ett andra alternativ kan vara att införa noggrannare kontroll och uppföljning 
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av säkerhetsarbetet. Detta skulle dock sannolikt läggas på den redan insatta ISAF/NATO-

styrkan, vilka PSMF egentligen är där för att avlasta. Kontraktering av ytterligare företag för 

att kontrollera redan befintliga PSMF i Afghanistan framstår inte som en framkomlig väg, 

även om det verkar vara den amerikanska modellen. Noggrannare kontroll behövs, men ingen 

del av det andra alternativet framstår som effektivt. 

 

När det gäller stöd till polisiära operationer och utbildning av institutioner inom juridisk 

säkerhet så visar resultatet att PSMF kan bidra till säkerhetsarbetet inom COIN på ett positivt 

sätt genom mentorskap, partnering och rådgivning. Den kontrakterade personalen från ett 

PSMF bör ges motsvarande polismans befogenhet för att kunna genomföra legitim partnering 

med ANP, vilket å andra sidan tydligen enkelt kan lösas genom direktanställning av CSTC-A 

på plats i Kabul. Ett hinder för uppbyggnad av en fungerade juridisk sektor och rättssystem är 

det traditionella utövandet av Sharia-lagar i Afghanistan. Detta utgör dock ett problem som 

inte PSMF rår över och den interna positiva utvecklingen av de juridiska institutionerna är 

belagd i studien. 

 

Avseende PSMF resistens mot korruption visar studien tydligt att PSMF blivit en del av den 

utbredda korruptionen i Afghanistan. Detta är kanske ofrånkomligt, men PSMF användande 

av ockerpriser, beskyddarmentalitet och avgifter samt betalande av mutor till både afghanska 

regeringstjänstemän och det väpnade motståndet påverkar säkerhetsarbetet inom COIN 

negativt. Det berör å ena sidan eventuellt inte alla PSMF i Afghanistan, men å andra sidan är 

problemet så stort att, även om det till stor del främst berör de afghanska säkerhetsföretagen, 

det inte kan ge annat än ett negativt utfall i studien. President Karzais förbud mot 

säkerhetsföretag 2010 bestyrker detta ytterligare. Ett tydligt samband mellan PSMF och 

korruption framkommer i studien. Problemet kan vara svårlöst då det inte bara går att 

bestämma att PSMF ska sluta begära avgifter och mutor samt sluta muta andra. Ett sätt att 

minska problemet något är dock sannolikt att använda PSMF med säkerhetsvakter som inte är 

från Afghanistan, vilket kan innebära att den traditionella afghanska korruptionen kan ha 

något svårare att nå in i säkerhetsarbetet. Här borde även handfast uppföljning av 

regeringsrepresentanter medföra förbättringar. Upptäcks PSMF inblandning i korruption kan 

kontraktet ges till ett annat företag eller straffavgifter utdömas, vilket till del talar för ökad 

kontroll.  

 

PSMF skydd av humanitära projekt och utvecklingsverksamhet tenderar till att vara mer 

småskaligt och framstår fungera bra ur ren skyddssynpunkt. Undersökningen visar att PSMF 

fyller en uppskattad roll då verksamheten inte skulle kunna genomföras utan skydd i många 

områden. Förmodligen så finns liknande lokala problem med maktspel och korruption, men 

avseende skyddet så är utfallet positivt för säkerhetsarbete i COIN. Det ska dock tilläggas att 

mängden undersökningsmaterial är betydligt mindre avseende denna analysparameter och när 

mer underlag finns kan framtida forskning ge ytterligare kunskap. 

4.2 Slutsatser 
En övergripande slutsats i studien är att PSMF i stort påverkade säkerhetsarbetet positivt vid 

genomförande av COIN i Afghanistan 2008-2011 med två undantag.  Studien visar att PSMF 

stöd till militära operationer i form av bevaknings- och eskorttjänst påverkade COIN negativt 

liksom PSMF resistens mot korruption. 

 

En slutsats i studien är att PMSF som kontrakteras för uppbyggnad av militära och civila 

institutioner i regel även löser detta på ett bra sätt. Det kan till stor del bero på att den 
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kontrakterade personalen oftast är amerikansk eller västerländsk och att PSMF har fleråriga 

kontrakt. Studien förordar fortsatt användning av PSMF för utbildning och stöd till militära 

och civila institutioner. 

 

När PSMF kontrakteras för bevakning och eskortering som stöd till militära operationer så är 

en slutsats att det är lämpligast att använda icke-afghansk personal om inte reguljär militär 

och polis kan användas. Detta kan även leda till en minskning av korruptionen, då den 

traditionella afghanska korruptionen kan få svårare att nå in i säkerhetsarbetet. Ett sådant 

förfaringssätt kan vara emot själva grundtankarna med COIN, där lokalbefolkningen bör 

involveras. Studien ger dock belägg för att användandet av afghanska säkerhetsstrukturer inte 

har fungerat i Afghanistan och att det finns en tydlig koppling mellan PSMF och korruption.  

 

Studien har inte fullt ut undersökt vad det medför att endast använda icke-afghaner. Här kan 

med fördel en framtida komparativ studie genomföras för att svara på detta. En bättre kontroll 

av PMSF bör även införas, men att skapa en parallell organisation för att kontrollera och följa 

upp PSMF djupare än normal kontraktsuppföljning, kan anses som orationellt, främst på 

grund av det stora personalbehov det skulle skapa. PSMF är ju i slutändan faktiskt på plats för 

att avlasta de militära förbanden och inte tvärtom. Studien förordar att PSMF med personal 

från tredje land används för bevakning och eskortering, när inte reguljär militär eller polis kan 

nyttjas. 

5. Avslutning 

5.1 Sammanfattning  
Denna studie påvisar att PSMF i Afghanistan under 2008-2011 till största delen påverkade 

säkerhetsarbetet positivt och fyllde en viktig funktion avseende COIN med två undantag. 

Studien visar att PSMF stöd till militära operationer i form av bevaknings- och eskorttjänst 

påverkade COIN negativt liksom PSMF resistens mot korruption. 

 

PSMF spelade en framträdande roll för att bygga upp militära och civila institutioner i 

Afghanistan, där utbildning, mentorskap, partnering och rådgivning utgjorde viktiga inslag. 

PSMF påverkade även i huvudsak positivt vid skydd av humanitära projekt och 

utvecklingsverksamhet i Afghanistan, då många projekt ej kan genomföras utan skydd av 

PSMF. Här kan dock mer forskning bedrivas för att tydligare belägga detta då studiens 

undersökningsmaterial varit relativt begränsat. 

 

Studien visar att PSMF stöd till säkerhetsarbetet genom bevakning och eskortering i 

Afghanistan har positiva sidor genom att de avlastar de reguljära militära styrkorna, men även 

stor negativ inverkan på COIN då användande av främst afghanska säkerhetsföretag medfört 

problem. Kontraktering av afghanska säkerhetsföretag tillika lokala krigsherrar har medgett 

dem inflytande och möjlighet att undergräva den afghanska regeringens auktoritet genom att 

hålla sig med beväpnade miliser. Korruption i form av utövande av utpressning, svindleri och 

samröre med det väpnade motståndet utgör andra negativa inslag. Kopplingen mellan PSMF 

och korruption är särskilt starkt avseende de afghanska säkerhetsföretagen och ett samband 

mellan PMSF och korruption framkommer i studien. 

 

Studien förordar att PSMF fortsatt används för uppbyggnad och utbildning av militära och 

civila institutioner inom alla delområden. För att förbättra säkerhetssituationen förordar 
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studien av säkerhetspersonal från tredje land används för bevakning och eskortering, i det fall 

inte reguljär militär och polis kan användas, vilket även kan reducera korruptionen.     

5.2 Generaliserbarhet av studiens resultat 
Studiens resultat bör kunna användas för att förstå generella möjligheter och problemområden 

med att använda PSMF både i Afghanistan och i andra konfliktområden där COIN tillämpas. 

Fallstudien av Afghanistan bedöms framförallt vara representativ avseende PSMF utbildning 

och mentorskap av militära och civila institutioner. Avseende PSMF stöd med skydd och 

eskortering i en COIN-kontext kan studien avvika från en normalbild då lokala, afghanska 

säkerhetsföretag och säkerhetsvakter kontrakterats, vilket inte skett tidigare i samma 

utsträckning i modern tid. Studien ger i och med det en ökad insikt detta speciella förhållande. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har ej kunnat undersöka alla aspekter av PSMF i Afghanistan och endast använt 

en COIN-teori. Endast säkerhetspelaren i Kilcullens modell har undersökts och det kan vara 

intressant att granska PSMF påverkan avseende de andra två pelarna, politik och ekonomi. En 

undersökning av PSMF kontrakterade av andra länder skulle också kunna tillföra mer till 

forskningsläget. En djupare undersökning om anledningen till ISAF direktiv att använda 

afghaner som säkerhetsvakter skulle även ge insikt i hur situationen kunde uppstå i 

Afghanistan. 

  

Det redovisade empiriska materialet i studien har valts ut för att representera den afghanska 

kontexten. En större studie skulle kunna ta hänsyn till fler aspekter på det empiriska 

underlaget, använda fler vidimerande källor, och ge en ännu djupare insikt i 

forskningsproblemet. Ett framtida forskningsarbete kan med fördel granska hela kontexten av 

kontrakterade företag i Afghanistan, då PSMF endast utgör en mindre del av denna.   

 

En komparativ fallstudie av Irak kan ge vägledning om vad användande av säkerhetsvakter 

från tredje land kan innebära för säkerhetsarbetet inom COIN, framförallt vid stöd till militära 

operationer genom skydd av baser och transporter samt avseende korruption.   
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