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COIN-operationen i Afghanistan  

– Svårigheterna med de säkerhetspolitiska målsättningarna 
Sammanfattning: 

Det kan vara svårt att göra korrekta bedömningar i konflikter likt Afghanistan idag. Nato har 

definerat insatsen i Afghanistan som en Counter-insurgency (COIN)-operation. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och där skiftningar i framgångarna varierar kraftigt över tiden. Det 

gör också att i många fall måste det finnas parallella processer för det säkerhetspolitiska arbetet. 

Komplexiteten med detta har gjort att det har utvecklats multifunktionella strategier. Grundtanken 

är att samordna militära och civila ansatser för att nå största möjliga effekt. Syftet med uppsatsen 

är att belysa svårigheterna med de säkerhetspolitiska målsättningarna i en COIN-operation.  

Resultatet av undersökningen visar att de politiska målsättningarna måste vara tydliga och att det 

måste finnas en slutmålsättning (Exit Strategy). Den politiska nivån är även ansvarigt för att det 

finns en gemensam förståelse för vad som ska uppnås samt att samordna resurserna för bästa 

möjliga effekt. Ekonomiska medel är viktiga men inte självklara för att påverka utvecklingen i 

konflikten. Effekten av bistånd och utvecklingsarbetet är ifrågasätt p.g.a. korruption och dålig 

samordning. Utan tydliga målsättningar från den politiska nivån kommer det militära maktmedlet 

ha svårt att bidra till lösningen av konflikten då risken finns att ansträngningarna leder i fel rikt-

ning. Slutligen kan det konstateras att media har en stor inverkan på hur konflikten uppfattas och 

att oegentligheter kan påverka hela strategin och därmed att målsättningarna inte uppnås. 

Nyckelord: Målsättningar, Säkerhetspolitiska medel, Counterinsurgency (COIN), Comprehensive 

Approach och allomfattande ansats. 
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COIN operation in Afghanistan  

– The difficulties with the security policy objectives 
Abstract: 

It can be difficult to make accurate assessments in conflicts like Afghanistan today. NATO has 

defined the operation in Afghanistan as a counterinsurgency (COIN) operation. The uncertainties 

are many and where the changes of success varies considerably over time. It also means that in 

many cases, there must be parallel processes for the security policy work. The complexity of this 

means it has developed multi-functional strategies. The basic idea is to coordinate military and 

civilian approaches to achieve maximum impact. The purpose of this paper is to highlight the 

difficulties of the security policy objectives in a COIN operation. The survey data shows that the 

political objectives must be clear and that there must be an end goal (Exit Strategy). The political 

aspect is also responsible for the existence of a common understanding of what is to be achieved, 

and to coordinate resources to best effect. Financial resources are important but not obvious to 

influence developments in the conflict. The effect of aid and development work is questionable 

due corruption and poor coordination. Without clear objectives from the political level, the mili-

tary power may have difficulty in helping resolve the conflict and then the chances are that the 

effort will lead in the wrong direction. Finally, it is clear that the media has a huge impact on how 

conflict is perceived and that irregularities can affect the whole strategy and therefore that the 

objectives are not achieved. 

Key words: Objectives, Security policy means, Counterinsurgency (COIN) and Comprehensive 

Approach. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges internationella engagemang i Aghanistan har stadigt ökat under den senaste 

tioårsperioden. Politiskt har det förts fram att förmågan måste öka både kvantitativt och 

kvalitativt avseende att kunna deltaga i internationella insatser. Det var dock först 2008 som 

regeringen lade fram Nationell strategi för svenskt deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande 

verksamhet
1
 till riksdagen. Insatsen i Afghanistan har gradvis ökat i omfattning sedan Sverige år 

2002 först skickade militära enheter till landet. Inledningsvis handlade det om mindre delar ur 

specialförbanden, stabsofficerare och viss logistiskpersonal. 2006 fick Sverige ta över ansvaret av 

ett Provincial Reconstruction Team (PRT) efter att Storbritannien hade valt att samla sina 

resurser till södra Afghanistan. Då handlade det om ca 200 personer som totalt tjänstgjorde i 

landet. Idag har förbandet ökat markant till att omfatta ca 500 personer. För insatsen i 

Afghanistan har det inte funnits någon specifik nationell strategi, utan det var först 2010 som 

regeringen tog fram en sådan. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i 

Afghanistan redogör för de övergripande målsättningarna för den svenska insatsen på politisk 

nivå
2
. 

 

Riksrevisionen (RRV) har i en rapport från 2011 påtalat brister rörande målsättningarna för våra 

internationella insatser
3
. Bristerna handlar om otydliga mål och motiv samt kopplingarna till hur 

regeringen styr genomförandet vid de internationella insatserna. Detta leder i förlängningen till 

att det blir otydligt vad som skall uppnås i det korta respektive det långa perspektivet samt att det 

riskerar att bli subjektiva bedömningar som ligger till grund för det som värderas. Även FOI har i 

en rapport från 2011 påtalat svårigheten att mäta effekten i det pågående arbetet samt värdera om 

insatsen går i rätt riktning
4
.  

1.2 Problemformulering 

Det kan vara svårt att göra korrekta bedömningar i konflikter likt Afghanistan idag. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och där skiftningar i framgångarna varierar kraftigt över tiden. 

Det som var en sanning igår kan vara förlegat imorgon. Man ska inte underskatta komplexiteten i 

de internationella insatserna som Sverige deltar i. Under senare år har många av dagens konflikter 

karaktären av att vara inomstatliga istället för mellan stater. Det gör också att i många fall måste 

det finnas parallella processer för det säkerhetspolitiska arbetet. Politik i form av 

återuppbyggande av en rättsstat och ekonomi i form av att skapa förutsättningar för landet att 

                                                
1 Regeringen. Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, skrivelse 2007/08:51. Stock-
holm: Utrikesdepartementet, 2008. 

www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/87/e611b8f5.pdf, hämtat 120529. 

2 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 
2010. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/149521, hämtat 120529. 

3 Riksrevisionen. Rapport 2011:14, Svenska bidrag till internationella insatser. Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2011. 
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/10853/Anpassad_11_14%20Svenska%20bidrag%20till%20internationella%20insatser.pdf, hämtat 

120529. 

4 Lindorff, Jenny. Uppföljning och utvärdering i multifunktionella insatser – erfarenheter från Afghanistan, FOI Memo 3682. FOI, 2011. 
http://www.foi.se/upload/fredsfr%C3%A4mjande%20insatser/FOI%20Memo%203682%20-

%20uppf%C3%B6ljning%20och%20utv%C3%A4rdering.pdf, hämtat 120529. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/87/e611b8f5.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/149521
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/10853/Anpassad_11_14%20Svenska%20bidrag%20till%20internationella%20insatser.pdf
http://www.foi.se/upload/fredsfr%C3%A4mjande%20insatser/FOI%20Memo%203682%20-%20uppf%C3%B6ljning%20och%20utv%C3%A4rdering.pdf
http://www.foi.se/upload/fredsfr%C3%A4mjande%20insatser/FOI%20Memo%203682%20-%20uppf%C3%B6ljning%20och%20utv%C3%A4rdering.pdf
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kunna utvecklas i en demokratisk riktning. Militära maktmedel används för att säkerställa 

ordning och säkerhet samt humanitära medel till bistånd och utvecklingsarbeten. Information 

används dels för att sända budskap till folket men också för att kunna samordna aktörerna åt 

samma håll. 

 

Komplexiteten med detta har gjort att det har utvecklats multifunktionella strategier. Allomfat-

tande ansats eller Comprehensive Approach, definieras enligt Militärstrategisk doktrin (MSD) 

från 2012 som en gemensam strategi mellan olika stater och organisationer och deras medel för 

att nå ett gemensamt mål
5
. Grundtanken är att samordna militära och civila ansatser för att nå 

största möjliga effekt
6
.  

 

Nato har definerat insatsen i Afghanistan som en Counterinsurgency (COIN)-operation
7
. Sverige 

har ingen egen strategi för COIN men begreppet återfinns bl.a. i MSD 2012
8
, vilket på svenska 

översätts som upprorsbekämpning/ upprorsmotverkan. Innebörden av COIN är en gemensam 

strategi för de politiska, ekonomiska, civila, psykologiska, sociala, juridiska och militära åtgärder 

som vidtas för att bekämpa uppror
9
. I regeringens proposition 2011/12:29 till riksdagen angående 

ISAF (International Security Assistance Force) insatsen, har regeringen beskrivit insatsen i 

Afghanistan som ett exempel på en fredsfrämjande insats med ett nära samarbete mellan säkerhet 

och utveckling
10

. Någon beskrivning av upprorsbekämpning eller COIN framgår inte av 

propositionen. Inte heller någon av de tidigare propositionerna beskriver insatsen i Afghanistan 

som en COIN-operation. Däremot finns COIN omnämnt i strategin för Sveriges stöd till det 

internationella engagemanget i Afghanistan
11

.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna med de säkerhetspolitiska målsättningarna i en 

COIN-operation. Uppsatsen kommer att behandla den svenska insatsen i Afghanistan. Till hjälp 

för analysen kommer de diplomatiska-, militära-, informations- och ekonomiska- samt 

humanitära medlen användas som analysverktyg för att nå syftet med uppsatsen. Ur syftet med 

uppsatsen kan nu följande huvudfråga och delfrågor tas fram:  

 

Vilka är svårigheterna med det säkerhetspolitiska målsättningsarbetet i en COIN-operation? 

a) Vilka generella målsättningar bör det finnas i en COIN-operation? 

b) Hur bör ett mål och resultatstyrningsarbete genomföras för en COIN-operation? 

c) Hur påverkar de säkerhetspolitiska medlen målsättningarna i en COIN-operation? 

                                                
5 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.84-86. 

6 Ibid, s.86. 

7 North Atlantic Treaty Organization (Nato): ISAF´s Mission in Afghanistan. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69366.htm, hämtat 2012-05-07. 

8 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.28. 

9 Ibid, s.28. 
10 Regeringen. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), proposition 2011/12:29 . Stockholm: 

Utrikesdepartementet, 2011, s.16. 

http://www.regeringen.se/sb/d/14427/a/179893, hämtat 120529. 
11 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 

2010, s.11. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69366.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/14427/a/179893
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1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna i uppsatsen är gjorda utifrån tre dimensioner (tid, rum och nivå). 

Tidsmässigt avgränsas innehållet i uppsatsen till perioden från 2006 och fram till idag. Syftet med 

att avgränsa till tidpunkten från 2006 är att då övertog Sverige ansvaret för PRT MeS (Mazar-e-

Sharif). Dessförinnan utgjordes det svenska deltagandet som en mindre del i det brittiska ledda 

PRT. 

 

Rumsmässigt avgränsas uppsatsen till att omfatta det svenska deltagandet i ISAF-operationen i 

Afghanistan. Motivet till detta är att uppsatsens omfattning inte medger att andra insatser eller 

andra jämförande nationer kan inrymmas även om det skulle vara intressant. 

 

Uppsatsen avgränsas till att endast beskriva den politiskt strategiska och den militärstrategiska 

nivån. Underliggande nivåer beskrivs inte men enstaka exempel kan förekomma för att beskriva 

och sätta saker i sitt rätta sammanhang. 

 

Intervjuer eller enkäter kommer inte att användas som underlag till uppsatsen, eftersom det finns 

ett tillräckligt underlag i de dokument som kommer att analyseras. Innehållet i uppsatsen bygger 

uteslutande på öppna handlingar och källor. 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Counterinsurgency (COIN) eller upprorsbekämpning 

US Army Field Manual (FM) 3-24 beskriver upprorsbekämpning som “Counterinsurgency is 

military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic actions taken by a govern-

ment to defeat insurgency”
12

. Den australiensiske överstelöjtnanten och fil.dr, David Kilcullen 

beskriver i sin artikel Twenty-Eight Articles, det som ” If you have not studied counterinsurgency 

theory, here it is in a nutshell: this is a competition with the insurgent for the right and the ability 

to win the hearts, minds and acquiescence of the population”
 13

. Med andra ord innebär det att 

vinna folkets stöd. Kilcullen skriver att för att förstå vad upprorsbekämpning innebär kan två 

teoretiska utgångspunkter användas. För det första, upprorsbekämpning innebär att alla medel ska 

användas för att trycka ner upprorsmakarna
14

. För att uppnå detta måste alla ingående delar i 

statsapparaten användas. Det måste finnas en flexibilitet då upproret ändrar karaktär så att även 

upprorsbekämpningen ändras
15

. För det andra försöker upprorsmakarna vinna striden om det 

politiska utrymmet mellan en eller flera stater och icke statliga utmanare
16

. Den franske överste-

löjtnanten och militärteoretikern David Galula skriver i Counterinsurgercy Warfare, Theory and 

Practice att upprorsbekämpning eller irreguljär krigföring är ett krig om politik, ”…politics 

becomes an active instrument of operation. And so intricate is the interplay between the political 

and the military actions that they cannot be tidily separated; on the contrary, every military move 

                                                
12 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-24):Counterinsurgency. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 

2007, kap.1, s.1. 

13 Kilcullen, David. Twenty-Eight Articles, Fundamentals of Company-level Counterinsurgency. 2006, s.1. 
http://www.au.af.mil/info-ops/iosphere/iosphere_summer06_kilcullen.pdf, hämtat 120529. 

14 Kilcullen, David. Counterinsurgency Redux. s.2. 

http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf, hämtat 120529. 
15 Ibid, s.2. 

16 Ibid, s.2. 

http://www.au.af.mil/info-ops/iosphere/iosphere_summer06_kilcullen.pdf
http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf
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has to be weighed with regard to its political effects, and vice versa”
17

. Detta är även något som 

framgår i US Army FM 3-24 där står att upprorsbekämpning är en kamp om politik, ”Political 

power is the central issue in insurgencies and counterinsurgencies”
18

. 

1.5.2 Comprehensive Approach (CA) eller allomfattande ansats  

I FOI-rapport 3195, Vad är Comrehensive Approach? skriver författarna följande: ”Comprehen-

sive Approach är inte en ”metod” eller ett ”verktyg” för interaktion, och handlar heller inte så 

mycket om de instrument och resurser man använder utan om de attityder och förhållningssätt 

man anammar gentemot insatsen i sin helhet och mot andra aktörer”
 19

. Det innebär att alla 

aktörer som är inblandade i insatsen själva måste inse vikten av att det finns en samsyn av vad 

som ska uppnås. På nationell nivå innebär detta att på den politiskt strategiska nivån måste det 

finnas en samsyn mellan departementen i regeringen kring syftet med insatsen. Men även inom 

den Europeiska Unionen måste det finnas en samsyn på den politiska nivån om vad som ska 

uppnås.  

 

Vidare står det i FOI-rapporten att: ”CA är i grunden ett ansvarskännande inför det system som 

den enskilda aktören ingår i, baserat på en förståelse för de effekter som går att vinna genom att 

agera ”allomfattande”
 20

. Det innebär att de diplomatiska, militära, ekonomiska och humanitära 

delarna som ingår i insatsen förstår att deras enskilda bidrag till insatsen måste vara en del i den 

gemensamma ansträngningen. Annars riskerar effekten att minska för att de olika delarna mot-

verkar varandra. Författarna i FOI-rapporten skriver också om vikten av samordning och samver-

kan mellan de olika aktörerna för att det i slutändan ska bli kostnadseffektivt och att effekten ska 

bli större. ”CA bygger också på en samverkanskultur skapad av en förståelse för att samordnade 

och samverkande insatser mot gemensamma eller ömsesidigt stödjande målsättningar ger bättre 

utdelning avseende kostnadseffektivitet, effekt och bärkraft”
21

.  

1.5.3 Mål 

I Ekonomistyrningsverkets rapport (ESV 2006:7) beskrivs kriterierna för vad som definierar ett 

mål: ”Enligt ESV:s ordbok är ett mål något som ”beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid 

en viss framtida tidpunkt”(ESV 2004:14).”
 22

. Mål kan inte vara planer, regler eller direktiv för en 

myndighet. Däremot kan egenskaper så som kvalitet eller verksamhet som målgruppen inom 

myndigheten genomför vara ett mål
23

. Det innebär att verksamheten vid insatserna utomlands kan 

ses som mål för myndigheten. Som princip gäller att målet ska vara åtskilt från det myndigheten 

ska göra. Vilket innebär att det som myndigheten gör, ska leda till att målet uppnås
24

. 

 

                                                
17 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. New York: Fredrick A. Prayer, 1964, s.4-5. 

18 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-24):Counterinsurgency. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 
2007, Kap.1, s.1. 

19 Hull, Cecilia. Derblom, Marcus. Vad är Comprehensive Approach?- Tolkningar och definitioner, rapport 3195. Stockholm, FOI, 2011, s.15. 

http://foi.se/FOI/templates/PublicationPage____171.aspx?qu=Vad%20%C3%A4r%20Comprehensive%20Approach?&au=&yr=&fomr=&sort=ar
%20DES, hämtat 120529. 

20 Ibid, s.15. 

21 Ibid, s.15. 
22 Ekonomistyrningsverket. Måluppfyllelseanalys, Hur måluppfyllelse , effekter och effektivitet kan undersökas och rapporteras, SV 2006:7. 

Stockholm: Edita Sverige AB, 2006, s.12. 

http://www.esv.se/PageFiles/2910/maluppfyllelseanalys.pdf, hämtat 120529. 
23 Ibid, s.12. 

24 Ibid, s.12. 

http://foi.se/FOI/templates/PublicationPage____171.aspx?qu=Vad%20%C3%A4r%20Comprehensive%20Approach?&au=&yr=&fomr=&sort=ar%20DES
http://foi.se/FOI/templates/PublicationPage____171.aspx?qu=Vad%20%C3%A4r%20Comprehensive%20Approach?&au=&yr=&fomr=&sort=ar%20DES
http://www.esv.se/PageFiles/2910/maluppfyllelseanalys.pdf
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George T. Doran skriv i Managemant review om ett sätt att kunna bedöma mål
25

. Där beskrivs att 

ett mål ska vara S.M.A.R.T. (Specifikt, Mätbart, Avgränsat, Realiserbart och Tidsatt)
26

. 

 Specifikt: Målet ska vara tydligt formulerat och bara gälla en verksamhet. 

 Mätbart: Ska svara om målet är uppnått JA eller NEJ. 

 Avgränsat: Ska svara på vad som inte ingår. 

 Realiserbart: Målet ska kunna uppnås med de resurser som disponeras. 

 Tidsatt: När målet ska vara klart. 

 

Ekonomistyrningsverket (ESV) menar att det finns en ambition att målsättningarna ska vara 

utformade enligt SMART-kriterierna.
 27

  

1.5.4 Strategisk nivå  

Strategi kommer från det grekiska ordet strategiá vilket kan översättas med krigföringskonst. I 

MSD beskrivs de olika strategiska nivåerna enligt följande: ”I Sverige görs en åtskillnad på 

politisk strategi (grand strategy) och militärstrategi (strategy). Militärstrategi är därmed under-

ordnad den politiska strategin och verkar parallellt med andra (Makt) medel.”
28

 

 

Betydelsen av ordet strategi är enligt MSD 2012: ”Plan eller förhållningssätt i form av mål 

medel och metod för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, tillföras eller användas för att 

uppnå överordnade syften.”
29

 

 

Den politiska strategin måste vara allomfattande för att kunna lyckas i en konflikt. Vissa delar i 

strategin kan vara mer framträdande än andra men ingen del får utelämnas helt. En förutsättning 

för att kunna lösa en konflikt är att det finns tydliga politiska målsättningar
30

. Svårigheterna 

ligger i att samordna insatserna inom de olika delområdena så att avsedda effekter uppnås och att 

icke önskade effekter minimeras.
31

 

 

Den militärstrategiska nivån utgör en brygga mellan de politiska målsättningarna och militära 

medel samt metoder. Utifrån de politiska syftena klarläggs målen för den militärstrategiska ni-

vån.
32

 

1.6 Metod 

Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna med de säkerhetspolitiska målsättningarna i en 

COIN-operation utifrån de säkerhetspolitiska medlen. Utifrån syftet har en huvudfråga med ett 

antal delfrågeställningar tagits fram för att förtydliga vad som ska undersökas. 

 

                                                
25 Doran, G. T. ”There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives”. Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA 

FORUM), 1981, s.35-36.  
26 Tonnquist, Bo. Projektledning, första upplagan, andra tryckningen. Malmö: Elanders Berlings AB, 2005, s.28. 

27 Ekonomistyrningsverket. Måluppfyllelseanalys, Hur måluppfyllelse , effekter och effektivitet kan undersökas och rapporteras, SV 2006:7. 

Stockholm: Edita Sverige AB, 2006, s.12. 
28 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.43. 

29 Ibid, s.43. 

30 Ibid, s.44. 
31 Ibid, s.48. 

32 Ibid, s.49. 
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För att kunna svara på frågeställningarna kopplat till syftet måste inledningsvis ett antal begrepp 

klarläggas för att ge en kontext till det som senare kommer att avhandlas i uppsatsen. Begreppen 

beskrivs översiktligt för att senare i teorikapitlet utvecklas ytterligare.  

 

Därefter kommer i teorikapitlet en beskrivning av de säkerhetspolitiska medlen vilka är diploma-

tiska, ekonomiska, militära, information och humanitära
33

. Dessa påverkar i hög grad målsätt-

ningarna i en COIN-operation och kommer därför att utgöra uppsatsens indikatorer. Indikatorerna 

kommer senare att användas i uppsatsens analys. Därefter följer en teoretisk beskrivning av mål 

och resultatstyrning för en COIN-operation vilket innefattar målsättningar, utvärdering, effekter 

och slutmål. Dessa kommer sedan att användas för att belysa själva svårigheterna runt varje 

indikator. 

 

Som grund för analysen ligger regeringens Strategi för Sveriges stöd till det internationella enga-

gemanget i Afghanistan
34

 och regeringens prositioner till riksdagen angånde Sveriges deltagande 

i ISAF-operationen. Textmaterialet bygger på officiella och öppna dokument samt artiklar från 

Riksrevisionsverket (RiR) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) vilka kommer att analyse-

ras mot de framtagna indikatorerna.  

 

Metoden för analysen i uppsatsen kommer att genomföras som en kvalitativ textanalys. Även 

enstaka artiklar som berör ämnet kommer att användas. För att förstå innebörden av frågeställ-

ningarna som ställts i inledningen av uppsatsen behöver en tolkning göras av texterna i rapporter-

na
35

. För att kunna göra tolkningen krävs det att frågans karaktär klarläggs och att budskapet i 

texterna är tydligt. Under arbetet med att analysera texterna kommer att öppet förhållningssätt att 

användas för att inte skapa förutfattade föreställningar om svaret på frågeställningarna
36

. 

 

Med analysen som underlag kommer sedan en diskussion med slutsatser om varför det är svårt att 

sätta mål samt att uppnå målsättningarna i en COIN-operation. Risken med att analysera materi-

alet ur ett öppet förhållningssätt är att fokus på problemformuleringen tappas bort samt att slut-

satserna från analysen endast utgår från det som hittas i texterna
37

. För att minska riskerna kom-

mer författaren att överväga andra möjliga svar på slutsatserna
38

. Resultatet av diskussonen 

kommer sedan att svara på frågeställningarna i uppsatsen. 

1.7 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär följande: ”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man 

ville undersöka och ingenting annat”
39

. Begreppet validitet delas upp i två huvudgrupper: 

”omedelbar validitet” och innehållsenlig validitet”
40

. Omedelbar validitet innebär att begreppet 

                                                
33 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.75. 

34 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 

2010. 
35 Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, s.221. 

36 Ibid, s.217. 
37 Ibid, s.217-218. 

38 Ibid, s.218. 

39 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s.26. 
40 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, tredje upplagan. 

Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s.113. 
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uppfattas som hög eller låg rent spontant
41

. Innehållsenlig validitet innebär att den operationella 

definitionen täcks av huvudelen av den teoretiska definitionens aspekter
42

. Uppsatsen kommer att 

analysera svårigheterna med målsättningarna i en COIN-operation. Analysen sker bl.a. med hjälp 

av underlag som bygger på officiella dokument på myndighetsnivå, vilket innebär att den 

omedelbara validiteten är hög. Genom att använda olika operationella definitioner för samma 

teoretiska begrepp kan den innehållsenliga validiteten prövas
43

. Analysen bygger på flera olika 

källor som sedan värderas mot den beskrivna teorin, vilket ger en hög innehållsenlig validitet. 

 

Begreppet realibilitet innebär följande: ”Realibilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är 

korrekt gjorda”
44

. Tillförlitligheten i uppsatsen är beroende på hur innehållet redovisas. Inled-

ningsvis kommer en utförlig redovisning av teorin i uppsatsen. Därefter kommer frågeställning-

arna att analyseras med hjälp av den beskrivna teorin. Genom att öppet ange primärkällorna i 

uppsatsen kan en förnyad analys göras i efterhand vilket ökar reliabiliteten och trovärdigheten av 

undersökningen.
45

  

1.8 Material och källkritik 

Som underlag till analysen av empiridelen av uppsatsen används i huvudsak officiella skrivelser 

från regeringen och myndigheter. Utifrån kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och ten-

densfrihet, är det inga större svårigheter att bedöma underlaget ur ett källkritiskt hänseende. 

Kriteriet tendensfrihet kan uppfattas som svagt, då regeringen eventuellt skulle kunna vilja driva 

en viss politisk linje. Sannolikheten för det är liten då regeringen har gjort upp med oppositionen 

i de större frågorna som rör insatsen. Särskilt under den senaste mandatperioden då regeringen 

inte har haft egen majoritet i riksdagen. Underlagen från myndigheterna är opolitiska vilket bred-

dar underlaget som undersöks. På så sätt minskas risken att det är en ensidig bild som målas upp 

vilket skulle försvåra trovärdigheten.  

 

För att ytterligare bredda innehållet i empiridelen kommer forskningsrapporter att användas. 

Innehållet i rapporterna består av både kvalitativ textanalys och intervjuer. Dessa betraktas som 

sekundärkällor, då det är svårt att kontrollera eventuella felaktigheter hos de intervjuade källorna. 

Det föreligger en liten risk till att ifrågasätta trovärdigheten i dessa rapporter, eftersom de är 

författade av olika opolitiska myndigheter. 

1.9 Tidigare forskning 

Under arbetet med uppsatsen har det kommit fram ett antal rapporter som berör ämnet i någon 

mån. Riksrevisionen påpekar avsaknaden av konkreta mål i sin rapport. FOI har skrivit ett flertal 

rapporter angående det strategiska konceptet allomfattande ansats och om utvärdering och upp-

följning i multifunktionella insatser. Ingen av rapporterna som studerats har ett entydigt svar på 

                                                
41 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, tredje upplagan. 

Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s.113. 

42 Ibid, s.113. 
43 Ibid, s.114. 

44 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s.26. 

45 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, tredje upplagan. 
Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s.115.  
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frågeställningen i denna uppsats. Den här uppsatsens bidrag till forskningen är att öka förståelsen 

kring svårigheterna med att nå målsättningar i en COIN-operation. 

1.10 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex stycken kapitel. I det första kapitlet presenteras en bakgrund till 

problemställningen, definieras syftet med uppsatsen, klarläggs uppsatsens frågeställningar samt 

en redovisning av ett antal centrala begrepp. 

 

I det andra kapitlet som utgör uppsatsens teoridel kommer inledningsvis en redogörelse för 

svensk säkerhets- och försvarspolitik med en beskrivning av de säkerhetspolitiska medlen. Däref-

ter utvecklas begreppet COIN med en beskrivning av hur mål- och resultatstyrning genomförs i 

en COIN-operation. Teorin kommer sedan att användas som ett verktyg för att bl.a. kunna analy-

sera regeringens Afghanistanstrategi i nästa kapitel. 

 

I det tredje kapitlet sker en analys av svårigheterna med målsättningarna i en COIN-operation 

utifrån uppsatsens indikatorer, de säkerhetspolitiska medlen (enl. teoribeskrivning i föreg. kap.). 

 

I det fjärde kapitlet sker en diskussion kring resultatet av analysen och svårigheterna med mål-

sättningarna i en COIN-operation samt vilka slutsatser som har dragits från analysen.  

 

I det femte kapitlet kommer en avslutande diskussionen utgående från analysen. Där sammanfat-

tas slutsatserna från diskussionen till svar på frågeställningarna som ställdes i uppsatsens inle-

dande kapitel. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

I det sjätte och avslutande kapitlet redovisas käll- och litteraturförteckningen. 
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2 Teori 
I teorikapitlet kommer de säkerhetspolitiska medlen (diplomatiska, ekonomiska, militära, inform-

ations samt humanitära) att presenteras. Medlen utgör uppsatsens indikatorer och kommer senare 

att användas för att analysera svårigheterna med att nå målsättningarna. 

2.1 Svensk säkerhets- och försvarspolitik 

I en värld där det hela tiden sker snabba förändringar, är målsättningen med den svenska säker-

hetspolitiken att värna om landets självständighet och att bevara freden
46

. Vidare ska säkerhetspo-

litiken bidra till stabilitet i vårt närområde och att Sverige verkar för internationell fred och sä-

kerhet. I regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar står det att: ”Sveriges 

säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra länder med gemensamma demokratiska värde-

ringar. Sveriges säkerhet stärks genom förtroendeskapande åtgärder, genom gemensam krishan-

tering, samt genom aktiva och trovärdiga bidrag till nordisk, europeisk och global säkerhet”
47

. 

 

Hotet mot Sverige och svenska intressen är inte detsamma idag som under kalla kriget. Det rent 

militära hotet mot Sverige har minskat medan nya hot har tillkommit. Inbördeskrig med flykting-

strömmar som följd, terrorism, folkmord och naturkatastrofer samt cyberattacker är några av de 

hotbilder som har ökat under senare år. För att kunna möta de nya hoten måste det finnas en 

nationell strategi. I MSD 2012 står: ”En strategi för att möta dessa hot omfattar alla områden 

inom politiken och kräver samarbete mellan olika samhällssektorer”
48

. Vikten av detta framgår 

också i (prop 2008/09:140) där står: ”Strategin och målen berör alla politikområden. Därmed 

krävs en samlad syn och ett tvärsektoriellt perspektiv på säkerhetsarbete. Inriktningen av säker-

hetsarbetet bör ske med utgångspunkt i övergripande mål. Målen måste vara långsiktigt hållbara 

och kunna möta omvärldsutveckling och förändringar i hotbilden.”
49

 

 

För att kunna nå de säkerhetspolitiska målsättningarna krävs det att olika medel i form av diplo-

mati, information, militära och ekonomiska samt humanitära används
50

. Inte var och en för sig 

utan samordnade för att största möjliga effekt ska uppnås. 

2.1.1 Diplomatiska medel 

Diplomati kommer från grekiskans diploma och definieras enligt Svenska Akademins Ordbok 

(SAOB) som: ”sätt att leda underhandlingar med främmande makter, att sköta ett rikes utrikes-

politik gm underhandlingar; diplomatisk verksamhet”
51

. Syftet med diplomati är att skapa och 

upprätthålla goda relationer med andra länder samt att gemensamt med andra bidra till fred och 

säkerhet i världen
52

. 

                                                
46 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.73. 

47 Regeringen. Ett användbart försvar, proposition 2008/09:140. Stockholm: Försvarsdepartementet, 2008, s. 9. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11788/a/122957, hämtat 120529. 
48 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.73. 

49 Regeringen. Ett användbart försvar, proposition 2008/09:140. Stockholm: Försvarsdepartementet, 2008, s.14. 

50 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.74. 
51 Svenska akademins ordbok (SAOB). http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, hämtat 120514. 

52 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.74. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11788/a/122957
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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2.1.2 Informationsmedel 

Information uttrycker budskap eller kunskap som ett meddelande innehåller när det 

kommuniceras via media (tv, radio, tidningar och böcker m.m.). I en konflikt är det viktigt att 

budskapen är samordnade och sammanhängande för att de olika aktörerna ska sträva åt samma 

håll
53

. Genom att ha en informationsstrategi kan de olika medlen samordnas och hållas samman 

så att effekterna leder till målsättningarna
54

. 

2.1.3 Militära medel 

Det militära maktmedlet utgörs av Försvarsmakten. Målet med det militära försvaret är enligt 

(prop 2008/09:140) att: ”Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara 

Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet”
55

. Det 

militära medlet utgör en del av säkerhetspolitiken tillsammans med övriga medel. De politiska 

målsättningarna kan inte nås med enbart militära medel utan övriga delar måste finnas på plats 

för att kunna lösa konflikten. 

2.1.4 Ekonomiska medel 

Ekonomiska medel kan användas för att påverka en annan stat eller samhälle
56

. I positiv riktning 

genom handel och internationella samarbeten för att stödja en demokratisk utveckling. Det kan 

också användas som ett maktmedel i form av ekonomiska sanktioner mot andra stater och län-

der
57

. 

2.1.5 Humanitära medel 

Humanitära medel bör inte användas för att direkt påverka en annan part eller stat
58

. Humanitärt 

bistånd och utvecklingsarbete utgör delkomponenterna i en humanitär insats, där biståndet inne-

fattar hjälp vid naturkatastrofer, flyktingar och andra direkta former för att lindra nöd
59

. Utveckl-

ingsdelen syftar till att jobba förebyggande med orsakerna till en konflikt i form av svält, fattig-

dom och sociala orättvisor etc.
60

. Men även under en konflikt för att återuppbygga infrastruktur 

och social välfärd. 

2.2 Counterinsurgency (COIN)-operationer 

2.2.1 Olika typer av COIN-operationer 

David Galula delar upp COIN-operationer i två huvudgrupper, varma och kalla
61

. I kalla 

operationer använder sig upprorsmakarna av legala medel och metoder och har inte tagit till 

vapen. I varma operationer använder upprorsmakarna illegala metoder och våld för att uppnå sina 

mål. I US Army FM 3-24 framgår att “COIN is a combination of offensive, defensive, and 

                                                
53 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.74. 
54 Ibid, s.74. 

55 Regeringen. Ett användbart försvar, proposition 2008/09:140. Stockholm: Försvarsdepartementet, 2008, s.8. 

56 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.75. 
57 Ibid, s.75. 

58 Ibid, s.75. 

59 Ibid, s.75. 
60 Ibid, s.75. 

61 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. New York: Fredrick A. Prayer, 1964, s.43. 
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stability operations”
62

. Graden av hur mycket av varje del som ingår, beror på den specifika 

situationen som råder och kan variera beroende på var, när och hur situationen se ut. Galula 

menar att ”A revolutionary war is 20 per cent military action and 80 per cent political”
63

, det 

innebär att det är högst relevant att samordna de militära insatserna med de civila för att lyckas. 

Galula skriver vidare att ”Essential though it is, the military action is secondary to the political 

one, its purpose being to afford the political power enough freedom to work safely with the 

population”
64

. Alla ansträngningar skall fokusera på att stötta lokalbefolkningen och 

värdnationens regering
65

. Alla organisationer som bidrar i en COIN-operation bör sträva, eller bli 

övertalad att sträva, för en maximal enighet av ansträngning
66

. Emellertid innebär den 

mångfacetterade bilden i en COIN-operation att huvudansvaret skiftar mellan militära, civila och 

värdnationens myndigheter
67

.  

 

Deltagare i en COIN-operation är ansvariga att se till befolkningens bästa. För att lyckas med 

detta krävs att följande nedanstående operationslinjer (innebörden av operationslinjer utvecklas 

ytterligare under punkt 2.3.3) säkerställs vilket kan anses vara operationens generella eller sta-

tiska målsättningar som alltid måste finnas med
68

. 

 Skapande av säkerhet. 

 Skapa ekonomiska förutsättningar för befolkningen. 

 Tillhandahålla grundläggande funktioner som el, vatten, sjukvård m.m. 

 Trygga grundläggande sociala- och kulturella värden. 

 Övriga grundläggande funktioner som påverkar den dagliga tillvaron. 

 

Enligt US Army FM 3-24 kan detta uppnås om alla känner ett gemensamt ansvar vilket kan vara 

svårt, eftersom ickestatliga- och oberoendeorganisationer oftast motsätter sig detta
69

. Militära 

företrädare måste i sådana situationer försöka övertala andra aktörer till att bidra till den gemen-

samma bilden. Grundläggande informationsutbyte kan vara den nivå som aktörerna kommer 

överrens om i fall där det kan vara svårt att enas kring detta
70

. 

2.2.2 Comprehensive Approach i en COIN-operation 

I MSD 2012 beskriver författarna innebörden av en allomfattande ansats. ”Internationella in-

satsmiljöers många sammanlänkade problem, bredd av aktörer och ambitiösa mål ställer krav på 

en mer allomfattande ansats. Detta innebär ett långsiktigt perspektiv och en helhetssyn som 

omfattar diplomatiska, ekonomiska, militära, civila och humanitära medel”
71

. Vidare skriver 

författarna att den militära delen utgör en av komponenterna för att lösa en konflikt, men att den 

ingår i ett större sammanhang
72

. I det brittiska dokumentet Joint Discussion Note 4/05 som be-

                                                
62 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-24):Counterinsurgency. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 

2007, Kap.2, s.19. 
63 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. New York: Fredrick A. Prayer, 1964, s.63. 

64 Ibid, s.63. 

65 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-24):Counterinsurgency. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 
2007, Kap.2, s.1. Författarens översättning. 

66 Ibid, Kap.2, s.3. Författarens översättning. 

67 Ibid, Kap.2, s.3. Författarens översättning. 
68 Ibid, Kap.2, s.2. Författarens översättning. 

69 Ibid, Kap.2, s.2. Författarens översättning. 

70 Ibid, Kap.2, s.3. Författarens översättning. 
71 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.84. 

72 Ibid, s. 84. 
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skriver Comprehensive Approach, skriver författarna att alla delar i samhället innefattas i en 

allomfattande ansats: ”To this end, all constituent parts of a society (rule of law, education, 

commercial, humanitarian and health, information, military, economic and diplomacy 

and governance) should be considered, as well as the history and culture of an individual socie-

ty”
73

. Vidare beskrivs att tyngdpunkten för varje delkomponent i konceptet varierar beroende på 

omständigheterna
74

. Generellt gäller dock att departementen och myndigheter befinner sig i en 

position som antingen stödjande eller stöttande av verksamheten
75

.  

 

Komplexiteten i dagens konflikter kan inte underskattas. Miljön i vilken internationella insatser 

genomförs utgörs inte bara av krig utan även av civilt våld, organiserad brottslighet, terrorism, 

massförstörelsevapen, svält samt dödliga sjukdomar
76

. Var och en av dem tillräckligt allvarlig att 

det kan underminera utvecklingen av en stat
77

.  

 

I US Armys handbok för stabiliseringsoperationer FM 3-07, beskrivs ramverket för Comprehen-

sive Approach. De fyra vägledande principerna är följande: 

 Inhysa: Alla inblandande aktörers behov och bidrag till uppdraget skall beaktas och inhy-

sas med lämpliga prioriteringar för att reda ut deras inbördes förhållanden. Detta för att 

kunna lösa olika situationer.
78

  

 Förståelse: En gemensam förståelse för att uppnå slutmålet krävs. Förståelse innebär inte 

likformighet, varje aktör bidrar med sin professionalitet, kunskaper, kulturella värderingar 

och lösningar.
 79

 

 Grundläggande syfte: Fokus ligger på gemensamma ansträngningar mot ett gemensamt 

mål. En sammanlänkning av mål och uppgifter ska ske för att nå önskat slutmål.
80

 

 Samarbete: Principen bygger på gemensamma ansträngningar förstärkta med ömsesidigt 

förtroende. Gemensamma forum för informationsutbyte och utveckling ske finnas mellan 

aktörerna.
81

 

 

I MSD 2012 står att ”Principiellt kan alla insatser vara allomfattande”
82

, detta gäller under 

förutsättning att insatsen omfattas av de fyra ovanstående principerna. 

2.3 Mål- och resultatstyrning i en COIN-operation 

2.3.1 Sätta mål 

I MSD 2012 beskrivs vikten av målsättningar ”Sätt upp och håll fast vid mål!”
83

. När målsätt-

ningarna ska tas fram måste syftet vara klar. Syftet svarar på varför och till vilken effekt som 

                                                
73 UK Ministry of Defence. The Comprehensive Approach, Joint Discussion Note 4/05. Swindon: MOD/JDCC, 2006, s.1-4. 

http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/BEE7F0A4-C1DA-45F8-9FDC-7FBD25750EE3/0/dcdc21_jdn4_05.pdf, hämtat 120529. 
74 Ibid, s.1-2. Författarens översättning. 

75 Ibid, s.1-2. Författarens översättning. 

76 Ibid, s.1-2. Författarens översättning. 
77 Ibid, s.1-2. Författarens översättning. 

78 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-07): Stability operations. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 

2008, kap.1, s.5. Författarens översättning. 
79 Ibid, kap.1, s.5. Författarens översättning. 

80 Ibid, kap.1, s.6. Författarens översättning. 

81 Ibid, kap.1, s.6. Författarens översättning. 
82 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.85. 
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målet ska nås. Syftet möjliggör också att underlydande förstår varför något ska göras och att de 

agerar och fattar beslut som går i linje med högre chefs målsättningar
84

. När syftet är känt går det 

att analysera effekten av målsättningen. För det krävs att det finns en metod som länkar samman 

resultatet med genomförandet av verksamheten. Metoden måste omfatta all verksamhet inom 

konflikten, innefatta osäkerhetsfaktorer och ta hänsyn till att saker förändras med tiden
85

. På så 

sätt finns det en logisk koppling mellan vad som ska uppnås och varför. I MSD 2012 skriver 

författarna följande: ”Genom denna förståelse, kan chefer och deras staber länka strategiskt 

slutmål och operativa mål med de avgörande punkter och stödjande effekter som krävs för att nå 

framgång”
86

.  

 

Genom att använda sig av SMART-modellen när målsättningarna tas fram i planeringen kan 

bedömningar göras om målen är hållbara och det är lättare att utvärdera resultatet när det finns en 

klar definition om vad målet innebär. 

2.3.2 Slutmålet 

Det bör finnas en nationell strategi för slutmålet (engelska Exit Strategy) med operationen. Den 

politiska nivåns främsta och viktigaste uppgift avseende slutmålsättning är att bestämma en nat-

ionell strategi för när uppgiften ska vara löst, baserat på tydliga nationella målsättningar
87

. För att 

nå målsättningarna krävs att det finns en övergripande beskrivning av de diplomatiska, internat-

ionella, militära och ekonomiska situationerna som ska råda efter det att operationen är slutförd
88

. 

Det militära ledarskapet ska jobba nära det civila ledarskapet för att säkerställa att ett tydligt 

slutmål tas fram
89

. Utgångspunkten måste vara att målsättningarna i slutmålet ska integreras med 

varandra och inte utgöras av enskilda oberoende målsättningar
90

. Själva målsättningarna bör i sig 

vara tydliga, definierade och uppnåbara för att de militära medlen ska kunna användas på rätt 

sätt
91

. Målsättningarna utgör det militära fokus mot vilket de gemensamma ansträngningarna 

strävar
92

. På strategisk nivå ska de militära framgångarna värderas utifrån uppnådda militära mål 

kopplat till den nationella strategiska målsättningen
93

. I slutändan handlar det om att de civil-

militära ansträngningarna ska syfta till att stärka den lokala legala regeringen, återställa lag och 

ordning, stödja ekonomin och uppbyggnaden av infrastruktur samt att uppnå fred och säkerhet. 

Nationalkänsla och skapande av förutsättningar för värdnationen att återta ansvaret för landet är 

ytterligare effekter
94

. 

                                                
84 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.63. 
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89 Ibid, kap. 1, s.20. Författarens översättning. 
90 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-07): Stability operations. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 
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94 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-07): Stability operations. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 
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2.3.3 Operationslinjer och effekttänkande 

Operationslinjer länkar samman uppgifter med uppdrag och fokuserar på att skapa förutsättningar 

som möjliggör att slutmålet uppnås
95

. Operationslinjerna är viktiga för att tydliggöra för cheferna 

vad som ska uppnås och att knyta samman den militära delen med övriga nationella resurser samt 

att beskriva uppgifter, effekter och slutmål
96

. Särskilt viktiga är operationslinjerna när gemensamt 

ansvar är svårt att uppnå och i multinationella styrkor med civila organisationer där ansvarsför-

delningen inte alltid är tydlig
97

. Operationslinjerna visar hur enskilda uppgifter hänger samman i 

en större kontext för att uppnå slutmålet. Linjerna tar hänsyn till både det kortsiktiga och långsik-

tiga perspektivet i en operation
98

. Operationslinjerna hjälper också chefer på alla nivåer att ut-

veckla uppgifter och uppdrag samt att kunna optimera fördelningen av resurser
99

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1. Utvisande exempel på operationslinjer som leder till slutmålet
100

 

 

Effekttänkande innebär att fokus ligger på resultatet och effekterna av olika handlingar i ett större 

sammanhang än det rent militära. ”Genom att ständigt resonera och tänka i termer av vad som 

leder till framgång – det vill säga vilka effekter som ska skapas – fokuseras värdet och konse-

kvenserna av olika handlingar”
101

. Detta uppnås genom att betrakta de egna handlingarna i relat-

ion mot motståndarens handlingar. För att lyckas med detta måste det finnas en förståelse för 

konsekvenserna av de egna handlingarna och att detta även påverkar motståndarens agerande
102

. 

                                                
95 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-07): Stability operations. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 
2008, kap.4, s.9. Författarens översättning. 

96 Ibid, kap.4, s.9. Författarens översättning. 

97 Ibid, kap.4, s.9. Författarens översättning. 
98 Ibid, kap.4, s.9. Författarens översättning. 

99 Ibid, kap.4, s.9. Författarens översättning. 

100 Ibid, kap.4, s10. Författarens översättning. 
101 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.110. 

102 Ibid, s.110. 
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För att säkerställa att de strategiska målsättningarna nås måste chefer hela tiden göra 

bedömningar av tagna beslut samt förstå effekten av de egna och motståndarens handlingar
103

. 

 

Det måste finnas en förståelse om att de enskilda effekterna av de diplomatiska, militära, ekono-

miska och humanitära delarna ingår i ett större strategiskt sammanhang och att de är sammanlän-

kande mellan varandra. Med andra ord innebär det att ingen av delarna kan uteslutas utan att de 

får konsekvenser inom andra områden. Genom att inse betydelsen av de olika delarna under 

insatsens olika faser kan ansvar, uppgifter och roller fördelas över tiden. På så sätt kan även de 

militära målsättningarna styras i olika faser i en operation. Det innebär att utvärdering av resultat 

och framgång bedöms efterhand mot planerad verksamhet för att nå slutmålet
104

. 

2.3.4 Bedömningar 

I den bästa av världar, skulle det finnas tydliga och väl definierade mål redan i början av en 

COIN-operation men verkligheten är att många mål växer fram efterhand som operationen ge-

nomförs
105

. Inför varje operation måste det göras bedömningar om målsättningarna för att de 

senare ska kunna inarbetas i planeringsarbetet. Efterhand som en operation utvecklas måste det 

göras utvärderingar av gjorda målsättningar för att kunna bedöma om situationen utvecklas i den 

riktning som var tänkt och att man når slutmålet. Som hjälp för att ta fram det används en be-

dömningsmall. Bedömningsmallen
106

 innehåller följande delar: 

 Har uppgiften lösts och vad blev resultatet? 

 Till vilken grad lyckades verksamheten? 

 Har någon framgång nåtts? 

 Har detta lett till slutmålet? 

 Har målsättningen uppnåtts? 

 

Två olika typer av bedömningar görs, bedömning av effektivitet och bedömning av genomfö-

rande. Bedömning av effektivitet innehåller förändringar i beteende, kapacitet och verksamhet 

som leder till slutmålet. Fokus är på resultatet av genomförd verksamhet. Leder verksamheten till 

slutmålet eller krävs ytterligare åtgärder? Bedömning av genomförande svarar på frågan om 

verksamheten genomfördes som det var tänkt?  

2.3.5 Utvärderingar 

För att veta om målsättningarna uppnås måste verksamheten utvärderas, MSD 2012 skriver att: 

”Genomförandet av insatser ska utvärderas för att klarlägga om de politiska målen uppfyllts”. 

För att kunna fånga upp fel och ändra verksamheten måste kontinuerliga utvärderingar göras. I 

MSD 2012 beskrivs följande, ”Utvärderingen ska ge svar på om vidtagna åtgärder lyckas, vilket 

också innebär att utvärderingen kan ge vägledning till vad som kan behöva förändras”
107

. Med 

andra ord så måste man titta bakåt för att kunna bedöma arbetet som återstår att göra. Resultatet 

av verksamheten rapporteras till högre chef för att kunna analyseras och utvärderas. För att kunna 

veta om analysen svarar på de frågor och problem som definierats används indikatorer. Beroende 

                                                
103 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.113. 
104 Ibid, s.114. 

105 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-24):Counterinsurgency. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 

2007, kap.2, s.3. 
106 Ibid, kap.5, s.26. 

107 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.155. 
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på om utvärderingen sker på strategisk eller operativ nivå har de olika fokus. I MSD 2012 skrivs 

följande: ”På strategisk nivå ska valet av indikatorer fokuseras på konfliktens drivkrafter och 

mer långsiktig påverkan. På operativ nivå ska fokus ligga på effekter och mer kortsiktiga resultat 

som uppnåtts genom en eller flera aktiviteter”
108

. Uppföljning och rapportering av resultat ska 

ske inom samtliga områden, på så sätt kan en helhetsbild skapas. Samverkan mellan olika myn-

digheter ska ske både av operativ chef i insatsområdet och på myndighetsnivå som rapporterar till 

den politiska nivån
109

.  

3 Analys 
Huvudsyftet med denna uppsats är att belysa vilka svårigheter som finns med det säkerhetspoli-

tiska målsättningsarbetet i en COIN-operation. I teoridelen har en genomgång gjorts av själva 

processen för målsättningsarbetet (målsättningar, utvärdering, effekter och slutmål). Svårigheter-

na för detta arbete kommer nu att analyseras utgående från de säkerhetspolitiska medlen. (poli-

tisk/diplomatiska, ekonomiska, militära, informations och humanitära medel).  

3.1 Diplomatiska medel 

Den politiska strategin ska förklara vilka målsättningar som staten vill uppnå. Mål i politik ut-

trycks ofta som generella inriktningar och fungerar som ett paraply för de ingående delarna
110

. I 

regeringens promemoria Ds 2000:63, Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens, står det 

att: ”Problemen vad gäller målens utformning, resultatinformationens värde och svårigheterna 

bl.a. till följd av olika budgeterings- och redovisningsprinciper berör även regeringens ekono-

miska styrning av myndigheterna”. På myndighetsnivån blir svårigheterna ännu tydligare ef-

tersom detta leder till praktiska konsekvenser av tagna beslut. Det är svårt att avgöra vad och hur 

en mätning ska göras p.g.a. otydliga målsättningar
111

. I inledningen till regeringens Strategi för 

Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan står det att: ”Sveriges engage-

mang ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet och säkerhet, demokrati och 

mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor 

och en rättvis och hållbar utveckling”
112

. En sådan generell målsättning är inte tydlig vilket 

försvårar för stödjande myndigheter att omsätta målsättningen i konkreta åtgärder som senare kan 

mätas och utvärderas. 

 

I MSD 2012 beskriver författarna att tydliga politiska målsättningar är en grundförutsättning för 

att kunna lösa en konflikt
113

. Formuleringen av målsättningen i regeringens strategi för Afghanis-

tan är otydlig och generell, vilket innebär att det är svårt att förstå syftet med vad regeringen vill 

uppnå i slutändan. Det är också svårt att värdera mot vilka kriterier som målsättningarna skall 

utvärderas. Om en analys görs ur ett SMART-perspektiv så kan följande konstateras. Målsätt-

ningen är inte specifik utan utrycks i generella termer som t.ex. stärka Afghanistans förmåga
114

. 

                                                
108 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.155. 

109 Ibid, s.155. 
110 Lindgren, Lena. Utvärderingsmonstret, Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Lund: Studentlitteratur AB, 2008, s.55. 

111 Regeringen. Remissammanställning, Ekonomisk styrning för effektivitet och balans, promemoria DS 2000:63. Stockholm: Finansdepartemen-

tet, 2001, s.45. 
112 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 

2010, s.2. 

113 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.44. 
114 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 

2010, s.2. 
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Vidare är målsättningen inte mätbar, eftersom det inte framgår vad som skall uppnås. Målsätt-

ningen är inte avgränsad eller preciserad utan omfattar flera stora områden som säkerhet, demo-

krati, levnadsvillkor och utveckling. Ur realiserbarhetssynpunkt är det svårt att bedöma om målet 

kan nås med de resurser som finns att tillgå eller om det bara uttrycker ett önskvärt tillstånd. 

Detta faller också tillbaka på att det är svårt att mäta mot vad en förbättring avseende levnadsvill-

koren innebär då det inte finns preciserat vad som är startläge och slutmål. Avslutningsvis är inte 

målsättningen heller tidsatt. Det framgår inte när målen ska ha uppnåtts tidsmässigt. 

 

Den politiska nivån är ansvarig för samordningen av alla ingående medel
115

. I skrivelsen Strategi 

för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan tar regeringen fasta på detta. 

Där framgår att: ”De svenska insatserna ska utformas, ledas och genomföras på ett samordnat 

sätt i syfte att bidra till regeringens övergripande mål. Sveriges engagemang ska således utgå 

från Sveriges politik för global utveckling (PGU) och sträva efter en samstämmig Afghanistanpo-

litik”
116

. I Riksrevisionens granskning av regeringens styrning av svenska bidrag till internation-

ella insatser tar rapporten fasta på detta. Där skriver författarna till rapporten att ”Regeringen har 

under lång tid varit tydlig i sina ambitioner om vikten av fortsatt utveckling av samverkan mellan 

svenska aktörer, inklusive civil-militär samverkan, i internationella sammanhang. Regeringen 

har även lyft fram sina ambitioner vad gäller ökad samstämmighet, synergier och samlade 

svenska bidrag”
117

. Samtidigt har regeringen inte skapat riktiga förutsättningar för att detta ska 

kunna fungera i praktiken. Rent strukturellt finns det brister avseende den samverkansfunktion 

som har skapats i regeringskansliet
118

. Avsaknad av formell status och inget beslutsmandat gör att 

det finns begränsningar i förutsättningarna att lösa uppgiften. Vidare skriver Riksrevisionen att 

regeringen styr myndigheterna i parallella processer ”Regeringens styrning av Sida och För-

svarsmakten i fallet Afghanistan tyder på att det finns motstridiga intressen som regeringen inte 

har löst ut”
119

. Ytterligare en aktör är Folke Bernadotteakademin (FBA) vars roll är att vara en 

nod för samarbetet mellan olika myndigheter både nationellt och internationellt. FBA är en rela-

tivt ung myndighet (bildades 2002) med begränsade resurser som förväntas lösa en rad svåra och 

komplicerade frågor. Riksrevisionen skriver i rapporten att FBA har dåliga förutsättningar för att 

kunna lösa samverkansrollen. Vilket innebär att det inte är säkert att FBA svarar upp mot de krav 

som myndigheten har fått av regeringen
120

. Rapportens samlade bedömning är att regeringen inte 

har utformat styrningen och uppföljningen av resultaten av de svenska internationella insatserna 

så att förutsättningar finns att samordna resurserna för att få en optimal effekt
121

. 

 

De politiska målsättningar som Sverige har är överordna den militära strategin. Vikten av goda 

relationer med EU, FN och Nato lyfts fram i inledningen av strategin för insatsen i Afghanistan. 

”Centralt är att Sveriges engagemang bidrar till en effektiv och samordnad internationell ansats. 

Uppfyllandet av EU:s handlingsplan, FN:s resolutioner och den internationella 

                                                
115 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin- med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Högkvarteret, 2011, s.47. 

116 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 
2010, s.2. 

117 Riksrevisionen. Rapport 2011:14, Svenska bidrag till internationella insatser. Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2011, s.11. 

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/10853/Anpassad_11_14%20Svenska%20bidrag%20till%20internationella%20insatser.pdf, hämtat 
120529. 

118 Ibid, s.11. 

119 Ibid, s.11. 
120 Ibid, s.11. 

121 Ibid, s.12. 
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säkerhetsstyrkans mandat är utgångspunkter för Sveriges insatser. Sverige ska – såväl enskilt 

som tillsammans med de nordiska länderna och EU – vara med och påverka utformningen av de 

internationella ansträngningarna, inom ramen för EU, FN, Nato och Världsbanken, och insatser 

som görs av som viktiga internationella bidragsgivare som USA och Japan”
122

. I regeringens 

skrivelse från 2007 där den Nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och 

säkerhetsfrämjande verksamhet presenterades, står att den politiska målsättningen är att ”Sverige 

ska verka för att svenskt inflytande och insyn ska öka i de insatser Sverige bidrar till, bl.a. genom 

en strävan att svensk personal i större utsträckning erhåller högre tjänster och ledande 

befattningar såväl inom insatserna som inom organisationerna genom vilka Sverige bidrar till 

fredsfrämjande insatser”
123

. Det innebär att den politiska nivån framhåller det som särskilt viktigt 

att få inflytande i de organisationer som leder eller stödjer insatserna. EU intar en särställning i 

svensk utrikes- och försvarspolitik där regeringens ambition är att Sverige ska tillhöra kärnan 

inom EU och vara drivande i säkerhetspolitiska frågor
124

. 

 

Sverige har ingen tydlig strategi (Exit Strategy) för urdragning ur insatsen i Afghanistan. En 

sådan strategi bygger på de slutmålsättningar som finns för insatsen. Då Sverige saknar detta blir 

det svårt att bedöma när och hur en sådan urdragning skulle gå till. I november 2001 lade rege-

ringen fram en proposition för det fortsatta svenska deltagandet. Där framgår inga målsättningar 

för vad som skall vara uppnått när vi lämnar Afghanistan. Istället bygger resonemanget på den 

inriktning som togs fram under Kabulkonferensen 2010. Där framgår att ambitionen är att de 

afghanska styrkorna ska kunna planera och leda de militära operationerna i hela landet under 

slutet av 2014
125

. I propositionen skriver regeringen att ”Den samlade svenska insatsen i Afgha-

nistan anpassas och utvecklas i linje med dessa övergripande målsättningar och i enlighet med 

den uppgörelse som träffades i riksdagen hösten 2010. Således sker de kommande åren, med 

början 2012, en gradvis reducering av den militära närvaron, samtidigt som det svenska enga-

gemanget ges ett ökat civilt fokus”
126

. Regeringen hänvisar här till de tidigare målsättningarna för 

insatsen där det inte återfinns några målsättningar för vad som ska uppnås innan insatsen avslu-

tas. 

3.2 Ekonomiska medel 

Regeringen anger att det viktigaste hindret till en positiv utveckling av situationen i Afghanistan 

är den väpnade konflikten. Men samtidigt pekas det på ett annat stort problem i form av den 

socioekonomiska situationen i landet. Regeringen skriver att orsakerna till konflikten beror på att 

det saknas en fungerande rättstat, grundläggande samhällsfunktioner, utbredd arbetslöshet samt 

en brist på social utveckling
127

.  

 

                                                
122 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 

2010, s.2. 

123 Regeringen. Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, skrivelse 2007/08:51. 
Stockholm: Utrikesdepartementet, 2008., s.6. 

124 Ibid, s.10. 

125 Regeringen. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), proposition 2011/12:29. Stockholm: 
Utrikesdepartementet, 2011, s.8. 
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COIN-teorierna utvecklades under 1950- och 60 talet i de befrielsekrig som uppstod efter andra 

världskriget när forna kolonier försökte göra sig fria. Framväxten av kommunismen i tredje värl-

den var ett svar på de orättvisor som folket uppfattade fanns i samhället. Förbättrade levnadsvill-

kor och makten åt folket var i flera fall drivkrafterna bakom gerillakrigföringen. David Galula 

skriver i Counterinsurgency Warfare att hänsyn måste tas till konfliktens tre grundläggande 

faktorer ”protection of the population and the economy, and offensive operations against the 

insurgent”
128

. Även i dag så utgör ekonomin en viktig del i COIN-teori. I US Army FM 3-24 

framgår att: “Sometimes economic disparities between groups contribute to political instability. 

Insurgent leadership or traditional authority figures often use real or perceived injustices to 

drive an insurgency”
129

. Med andra ord utgör orättvisor i samhället fortfarande en av grundorsa-

kerna till konflikterna. 

 

I den amerikanska COIN-doktrinen beskrivs tre frågeställningar som måste klarläggas för att 

förstå den ekonomiska dimensionen i konflikten
130

. För det första, har landet en fungerande 

ekonomi? För det andra, har folket tillgång till mark och landrättigheter? För det tredje, hur 

minskas den ekonomiska ojämlikheten hos befolkningen? Regeringen tar upp att det är den hopp-

löshet som unga män upplever p.g.a. fattigdom och arbetslöshet som föder de kriminella och 

motståndsgrupperingarna med rekryter. De ser inget annat alternativ än att försöka förändra den 

rådande situationen i landet genom att ta till vapen. Korruption, maktmissbruk, grov kriminalitet 

och terrorism gör att det finns många som tjänar på att det är en instabil och orolig situation i 

landet. Afghanistan är en av världens största producenter av narkotika och kriminaliteten som 

narkotikaindustrin för med sig går högt upp i den politiska maktstrukturen. Ytterligare en dimens-

ion är den politiska maktförskjutningen av den pashtunska folkgruppen som tidigare styrde lan-

det. Pashtunerna har av tradition styrt Afghanistan och folkgruppen finns även i norra delen av 

grannlandet Pakistan. Kopplingarna mellan konflikterna i Afghanistan och Pakistan är tydliga 

och kan i flera avseenden ses som en enda stor konflikt som spänner över två länder.  

 

Regeringen menar att kopplingarna mellan säkerhetssituationen, den ekonomiska utvecklingen 

och orättvisorna i samhället är tydliga och konflikten i sig bromsar en ekonomisk utveckling i 

landet och försvårar en återuppbyggnad. Regeringen skriver att ”Konflikten flyttar fokus från 

viktiga institutionella frågor och försvårar därmed etablerandet av demokrati och rättsstat, gott 

och effektivt samhällstyre samt respekt för mänskliga rättigheter”
131

. Utvecklingen i landet visar 

att konflikten inte kan lösas med enbart militära medel. I stället måste det finnas en långsiktig 

strategi för att påverka motståndarens möjligheter att rekrytera och finansiera upproret. Regering-

en skriver ”På grund av de ömsesidiga kopplingar som finns mellan samhällstyre, säkerhet och 

socioekonomisk utveckling, och den begränsade effekten av de instrument som står till förfo-

gande, är det nödvändigt att Afghanistan och det internationella samfundet samtidigt bearbetar 

alla olika delar av dessa utmaningar”
132

. Regeringen skriver vidare att det är viktigt att utgångs-

punkten för att kunna lyckas är att det finns ett afghanskt perspektiv på utvecklingen i landet. Det 

                                                
128 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. New York: Fredrick A. Prayer, 1964, s.8. 

129 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-24):Counterinsurgency. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 
2007, kap.3, s.11. 

130 Ibid, kap.3, s.12. 

131 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 
2010, s.8. 

132 Ibid, s.8. 
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internationella stödet ska främja ett ökat afghanskt ägarskap och ledarskap
133

. Detta är lättare att 

säga i teorin än att genomföra i verkligheten eftersom landet har befunnit sig i krig de senaste 30 

åren och saknar en fungerande statsapparat.  

 

FOI har i en rapport ifrågasatt att den ekonomiska utvecklingen automatiskt leder till stabilitet 

och säkerhet. Stefan Olsson som är författare till rapporten Stabilitet i Afghanistan ifrågasätter 

huruvida ekonomisk utveckling automatiskt leder till stabilitet och säkerhet. Olsson hänvisar till 

moderniseringen som är en samhällsteori. Den menar att ekonomisk utveckling t.o.m. kan vara en 

källa till instabilitet då maktbalansen rubbas mellan olika samhällsgrupper
134

. Han menar dock att 

värdet av en fungerande statsapparat inte ska förringas, utan att det som bör ifrågasättas är den 

tyngd som detta har fått i ISAF-ländernas strategier
135

. I Afghanistan har religiösa mullor och 

klanhövdingar haft ett stort inflytande historiskt sett och även idag. Den makt som staten har i 

västvärlden är och har inte varit lika påtaglig, eftersom maktbasen har funnits inom andra delar 

än inom statsförvaltningen.  

3.3 Militära medel 

Regeringen skriver i strategin för insatsen i Afghanistan att huvuduppgiften för det svenska för-

bandet är att bistå den afghaniska regeringen med att skapa säkerhet för både befolkningen och 

insatserna som sker för landet
136

. Regeringen trycker vidare på vikten av att stödja de afghanska 

säkerhetsstyrkorna vad avser utbildning och rådgivning. I strategin framgår att ”Samtliga insatser 

och åtgärder syftar till att stärka förmågan hos de afghanska säkerhetsstrukturerna för att i 

förlängningen möjliggöra en överlämning av säkerhetsansvaret till relevanta afghanska myndig-

heter”
137.

 Någon tydlig mätbar målsättning finns inte i regeringens strategi. Mellan raderna kan 

författaren uppfatta att effekten som regeringen vill uppnå är att alla militära ansträngningar ska 

kraftsamlas till att få de afghanska säkerhetsstyrkorna att ta ett eget ansvar för säkerhetssituation-

en. I strategin finns det inte heller något tydligt slutmål för vad som ska vara uppnått i operation-

en. I regeringens proposition 2011/12:29 där riktlinjerna för det fortsatta deltagandet i ISAF-

styrkan framgår, står det att ”Styrkebidraget ska successivt anpassas, omvandlas och reduceras 

mellan 2012 och 2014. Det är viktigt att säkerställa att överlämningen av säkerhetsansvaret 

genomförs på ett ansvarsfullt sätt samt att förändringar och reduceringar föregås av konsultat-

ioner med Nato och övriga partners”
138

. På vilket sätt mäts resultatet av ett ansvarsfyllt sätt och 

konsultation med Nato? De militära målsättningarna är m.a.o. underordnade de politiska strate-

giska målsättningarna. Politiskt är det viktigare att ha goda relationerna med Nato och övriga 

partners än att det finns ett tydligt mål för de militära insatserna om vad de ska uppnå. Att de 

politiska målsättningarna måste vara överordnad de militära målsättningarna är helt självklart. 

                                                
133 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 
2010, s.13. 
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Men som vi har sett tidigare i uppsatsen så är tydliga politisk strategiska mål alltid en förutsätt-

ning för att lösa en konflikt
139

.  

 

FOI har ett projekt som heter Ledning i multifunktionella insatser där FOI bedriver forskning åt 

Försvarsmakten i syfte att förbättre ledningsförmågan i multifunktionella insatser
140

. Projektet 

syftar bl.a. till att kartlägga hur uppföljning och utvärdering går till för att mäta att insatsen går i 

rätt riktning. Projektet har genomfört en studie av det svensk-finska PRT MeS, där resultatet visar 

att personalen vid PRT MeS har svårt att kunna mäta effekten av verksamheten samt att utvärdera 

resultatet
141

. MSD 2012 anger att ”Förståelse för målsättningar, syften och vilken effekt som 

önskas möjliggör att beslut kan fattas som leder i rätt riktning, även när situationen gör att den 

ursprungliga planen måste lämnas”
142

. I FOI-studien av PRT MeS uppfattade personalen att 

målen från den högre staben var generiska och otydliga vilket försvårade möjligheterna att sedan 

omsätta målen och göra dem mätbara på PRT nivån
143

.  

 

Vid en allomfattande ansats är det viktigt att alla ingående delar är med och bidrar vid planering 

och uppsättande av målsättningar vilket påtalades i studien av PRT MeS. De civila aktörerna gavs 

inte möjlighet att delta när målen togs fram i planeringen för PRT MeS eller i RC Nord trots att 

målen både var civila och militära till sin karaktär
144

. Om inte alla dimensioner beaktas i plane-

ringen finns det en risk att fel slutsatser dras om tyngdpunkten i planen är felaktig. Komplexiteten 

i planen ökar när fler dimensioner beaktas, vilket kan leda till att aktörerna uppfattar arbetet som 

omständigt och trögt. Detta påtalas i MSD 2012, ”Olika nivåers och aktörers nedbrytning av 

målsättningar och krav på aktiviteter, tillsammans med avståndet till fältet, leder till ökad tröghet 

i den strategiska processen”
145

. Det kan vara svårt att avgöra vad som ska mätas och utvärderas, 

speciellt om tydliga målsättningar saknas från högre chef. Vidare kan det finnas svårigheter att 

utvärdera det som man vill mäta, p.g.a. avsaknad av resurser eller att säkerheten inte medger 

detta. Det är med andra ord viktigt att det finns en tydlig koppling mellan målsättningarna och 

vad som ska följas upp samt utvärderas.  

 

I PRT MeS studien finns den kopplingen, men problemet är att utvärderingen endast sker när det 

bedöms som viktigt
146

. Det får till följd att det är svårt att bedöma effektiviteten över tiden. En 

försvårande omständighet som rapporten tar upp är att de långsiktiga effekterna är svåra att be-

döma p.g.a. att förbandet roterar var sjätte månad
147

. För ett minska effekten av detta borde det 

undersökas om delar av förbandet ska stanna över en längre period alternativt att nyckelbefatt-

ningshavare stannar över en längre tid. Studien visar också att det finns svårigheter att återkoppla 

erfarenheterna från utvärderingarna till den liggande planen. Operationsordern för PRT MeS 

reviderades inte som en följd av utvärderingarna utan istället gavs det ut ett antal kompletterande 

order 
148

. Motivet till det var att utvärderingar i huvudsak gjordes efter genomförda operationer 
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eller vid hemrotation. Slutsatsen från rapporten är att ”Helhetsförståelsen är avgörande för att 

säkerställa att militära insatser har en positiv påverkan på insatsområdet i stort och leder mot 

övergripande strategiska mål”
149

. Som argument mot detta kan det ifrågasättas om alltför detalje-

rade målsättningar på lägre nivå kan hämma utvecklingsarbetet eller till och med vara kontrapro-

duktivt. Risken finns att enskilda bedömningar och kreativiten hos soldaterna på fältet minskar 

till följd av toppstyrning. 

3.4 Informationsmedel 

En av de största skillnaderna mellan COIN-teorin idag och för femtio år sedan är utvecklingen 

inom informationsarenan. Ständigt närvarande och med global täckning måste vi räkna med att 

bli granskade hela tiden. Även i länder där vi är aktiva i internationella insatser får vi förutsätta 

att befolkningen har tillgång till nyheter och information genom television via satellitkanaler, 

internet, radio och tidningar. David Kilcullen skriver i Counterinsurgency att ”Beware the 

”scripted enemy”, who plays to a global audience and seeks to defeat you in the court of global 

public opinion”
150

. Även David Galula talar om vikten av information och propaganda. Enligt 

honom utgör propaganda en viktig del för motståndaren, då han döms utifrån vad han lovar och 

inte han åstadkommer. Det omvända gäller för den som bekämpar motståndsmännen. Han kom-

mer att bli bedömd utifrån vad han gör och inte vad han lovar. Här är det viktigt att också hålla 

sig till sanningen även om en kortsiktig vinst kan göras riskerar han att förlora allt om det uppda-

gas att han ljuger. För att inte förlora i trovärdighet är det viktigt att alla är medvetna om genom-

slagskraften i den globala median. Soldater som beter sig illa mot fångar eller skändar döda mot-

ståndsmän riskerar att förstöra allt övrigt arbete som har medfört positiva saker. Det finns flera 

exempel på detta som t.ex. bilderna från Abu Ghurayb fängelset där amerikanska soldater torte-

rade irakiska fångar. Konsekvenserna av detta blev mycket besvärande för USA vilket ledde till 

interna utredningar av händelserna där ett antal soldater ställdes inför krigsrätt och dömdes till 

fängelse. 

 

I Afghanistan är 75 procent av befolkningen analfabeter och ungefär en tredjedel har tillgång till 

TV
151

. Ännu färre tar tillgång till internet vilket gör att den vanligaste formen av information 

kommer från mun till mun och via radio
152

. I FOI-rapporten Kampen om hearts and minds skriver 

författaren Olsson att det finns ett stort underskott på information samt en hög efterfrågan på 

information i en miljö likt Afghanistan. Situationen gör också att det är svårt att värdera källor 

vilket gör att opinionsledare och starka personer på lokal nivå får ett stort inflytande. I en miljö 

där mycket information sprids från mun till mun är det lätt att det uppstår ryktesspridning och 

feltolkningar
153

. På den Afghanska landsbygden utgör opinionsledarna (mullor och byäldsten) de 

viktigaste källorna till information. Byborna rör sig lite utanför den egna byn medan Mullorna 

däremot går mellan byarna och tolkar budskapen åt byborna utifrån ett religiöst perspektiv
154

. 
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3.5 Humanitära medel 

Regeringen har under 2011 reviderat strategin för utvecklingsarbetet i Afghanistan. I den nya 

strategin beskrivs den humanitära situationen i landet som fortsatt allvarligt, även om vissa fram-

steg har gjort inom flera områden. Afghanistan rankas som ett av världens fattigaste länder och 

konflikten utgör det största hindret till socioekonomisk tillväxt. I en rapport från Sida påtalas att 

avsaknaden av infrastruktur och utbredd fattigdom utgör kärnan i utvecklingen av konflikten i 

Afghanistan
155

. I riktlinjerna för utvecklingsinsatserna säger regeringen att ”Biståndet ska ha ett 

konflikthanterande perspektiv och främja säkerhet i ett längre perspektiv”
156

. I Stefan Olsson 

rapport från FOI ifrågasätter han effekterna av biståndsarbetet. Han menar att det inte är utrett om 

bistånd har något konflikthämmande effekt då detta inte är tillräckligt utforskat. Det finns forsk-

ning som påvisar att bistånd är verkningslöst och dessutom skadligt om det används felaktigt. 

Olsson menar att det finns en risk med att använda bistånd för att åstadkomma stabilitet i ett 

konfliktområde. Andra områden som inte är lika drabbade av konflikten kan då känna sig förför-

delade vilket kan leda till att situationen i de områdena försämras eller att konflikten som helhet 

förvärras
157

. Olsson menar dock att ingenting tyder på att biståndsarbetet skulle förvärra konflik-

ten. Ytterligare en aspekt som han tar upp är kopplingen mellan f.d. krigsherrar och deras intresse 

för politiskt inflytande. Olsson menar att en krigsherre skulle vara mindre intresserad av att vinna 

politiska poäng genom att engagera sig för befolkningens försörjning, om biståndsorganisationer 

löser detta. I så fall kan han utnyttja sina tillgångar till att föra kriget vidare
158

. Olsson menar att 

det inte finns belägg för att detta skulle ha hänt i dag men menar att risken finns där. Han avslutar 

sitt resonemang med att konstatera att effekterna av bistånd är positiva på det som förväntas att 

uppnås. Däremot är effekten av biståndet svagt vilket gör att det kan ifrågasättas
159

.  

 
I den amerikanska doktrinen framgår att det är värdnationen som ska koordinera 

biståndsarbetet
160

. Den svenska regeringen har som mål att minst 50 procent av de avsatta medlen 

för biståndsarbete ska gå genom den afghanska regeringen
161

. Samtidigt ska biståndsinsatserna i 

norra Afghanistan öka inom områdena rättssäkerhet, statlig förvaltning och demokrati samt stödja 

den privata sektorn. Regeringen har som målsättning att en fjärdedel av biståndet ska gå till norra 

Afghanistan där också huvuddelen av de svenska enheterna är förlagda. Inom COIN-doktrinen 

finns på den militärtaktiska nivån medel för att bygga vägar, borra brunnar och stödja 

skolverksamhet. Detta kallas för Quick Impact Projects (QIP) eller CIMIC insatser (Civil-

military co-operation). Olsson menar att problemet med QIP är att syftet på den lägre taktiska 

nivån sällan stämmer med den övergripande strategin. Vilket gör att QIP kan ifrågasättas om det 

verkligen är ett bistånd då mottagarna förstår att det finns ett annat motiv om det kommer från de 

militära resurserna
162

. Huvudsyftet med QIP är att lokalbefolkningen ska bli välvilligt inställda 

                                                
155 Svanström, Niklas och Cornell, Svante. A Strategic Conflict Analysis of Afghanistan, Report prepared for SIDA. August 20 2005. s.9. 

www.silkroadstudies.org, hämtat 120517. 
156 Regeringen. Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, förhandskopia. Stockholm: Utrikesdepartementet, 

2010, s.22. 

157 Olsson, Stefan. Stabilitet i Afghanistan- En kritisk granskning av ISAF:s strategi för counterinsurgency, COIN, rapport 3212. Stockholm: 
FOI, 2011, s.38. 

158 Ibid, s.38. 

159 Ibid, s.36. 
160 U.S. Department of the Army, Headquarters. Field Manual (FM 3-07): Stability operations. Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, 

2008, Appendix E, s.1. 

161 Regeringen. Reviderad samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan 2011-2014. Stockholm: Utrikesdepartementet, 2011, 
s.3. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/129937, hämtat 120529. 

162 Ibid, s.39. 
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till ISAF-styrkan. Det är svårt att bedöma om så är fallet menar Olsson. Kortsiktigt kanske 

befolkningen blir välvilligt inställd, frågan är dock vilken betydelse detta har långsiktigt om 

befolkningen vet att motståndsgrupperna kommer att ta över makten. 

4 Diskussion med slutsatser av analysen 

4.1 Syfte med diskussionen 

Nu kommer en diskussion att föras kring de svårigheter som har belysts i analysen utgående från 

de säkerhetspolitiska medlen och själva målsättningsarbetet. Resultatet av diskussionen syftar till 

att kunna besvara uppsatsens huvudfråga. 

4.2 Varför är det svårt att sätta mål samt att uppnå målsättningarna? 

Som vi har sett i analysen är det många faktorer som bidrar till komplexiteten med att nå målsätt-

ningarna i en COIN-operation likt insatsen i Afghanistan. Grundläggande för all verksamhet är 

att det finns en tydlig politisk målsättning med vad som ska uppnås. Utan den politiska målsätt-

ningen kommer alla underliggande nivåer att få problem med att definiera vad som ska uppnås 

och i vilket syfte. En allomfattande ansats där såväl militära som civila delar samordnas och 

koordineras för att nå de strategiska målsättningarna är en nödvändighet för att det ska fungera. 

 

Analysen påvisar behovet av att det finns ett slutmål för vad som skall uppnås för att kunna vär-

dera effekterna av de olika medlen i insatsen. En väl utvecklad process för att utvärdera verksam-

heten över tiden utgående från vilka effekter som ska uppnås längs de olika operationslinjerna är 

en förutsättning för att kunna nå målsättningarna. Målsättningarna ska vara utformade i enlighet 

med SMART-kriterierna för att underlätta uppföljning och utvärdering. Så är inte fallet med den 

svenska Afghanistanstrategin, där redovisas endast generella och övergripande målsättningar 

samt riktlinjer för verksamheten vilket försvårar analysarbetet med att mäta effekterna mot gäl-

lande slutmålsättning. Slutsatsen är att regeringen borde utforma en tydlig Exit Strategy för vad 

som ska vara uppnått när insatsen avslutas i Afghanistan. Målsättningarna i en sådan Exit Stra-

tegy ska bygga på SMART-kriterierna för att underlätta en utvärdering av de olika medlen och 

deras effekter på insatsen. Detta skulle även medföra att de bidragande myndigheterna får en 

ökad press på sig att agera i enlighet med målsättningarna. Detta skulle göra att regeringens 

kontroll av verksamheten underlättades och att regeringen kan ställa större krav på myndigheter-

na som stöttar insatsen. 

 

Regeringen har en ambition att det ska vara en samstämmig syn på Afghanistanfrågan i de 

propositioner som har presenterats. Det finns en samverkansfunktion i regeringskansliet som ska 

ansvara för samordningen av insatsen i Afghanistan. ESV har riktat kritik mot att den 

samverkansfunktionen saknar beslutsmandat vilket i allra högsta grad försvårar möjligheterna att 

leva upp till regeringens ambition att förbättra samordningen av insatsen. Dessutom så har 

regeringen gett Folke Bernadotteakademin (FBA) en uppgift att bidra till samordning mellan 

olika myndigheter både nationellt och internationellt. I ESV-rapporten står att ”Myndigheten har 

inte ens en tydlig roll vad gäller att driva olika samverkansforum för svenska myndigheter”
163

. 

Slutsatsen blir att för att kunna förbättra samordningen av alla delar i insatsen borde regeringen 
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FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07  Sida 29 av 34 

Mj Daniel Wessén 

SA VT 2012 

 

  

ge samverkansfunktionen ett tydligare mandat med möjlighet att kunna besluta om frågor som 

relaterar till att stödja insatsen. Vad gäller FBA måste antingen mer resurser ges för att lösa 

uppgiften samt att de tilldelas ett tydligare mandat om vilken roll som ska lösas eller så ska 

uppgiften tas bort och överföras till någon annan instans. 

 

Analysen av ekonomins inverkan på konflikten påvisar komplexiteten och svårigheterna på situ-

ationen i Afghanistan. Å ena sidan innebär fattigdom och utanförskap att motståndsgrupper kan 

rekrytera unga män som inte ser någon ljusning i tillvaron. Detta påverkar säkerhetssituationen 

vilket i sin tur gör att konflikten fortsätter. Å andra sidan är det inte säkert att en ekonomisk 

tillväxt automatiskt leder till välstånd och demokrati. Slutsatsen blir att den ekonomiska dimens-

ionen är viktigt för utvecklingen av konflikten men att det är svårt att avgöra hur den kommer att 

påverka då det finns fler saker och faktorer som påverkar situationen i landet. Exempelvis histo-

riska och kulturella aspekter. 

 

Analysen visar att inte enbart militära medel kan lösa svåra och komplexa konflikter. Det är 

också en förutsättning att den politiska nivån är tydlig med vilka målsättningar som gäller för att 

den militära nivån ska kunna förstå syftet med uppgiften. En otydlighet från den högsta nivån 

kommer att leda till att de underliggande nivåerna får svårt att förstå målsättningarna. Vilket i sin 

tur leder till individuella tolkningar av målsättningarna. Analysen visar också på svårigheterna 

med att följa upp och mäta effekterna av insatserna när målsättningarna är otydliga. Å andra 

sidan kan det finnas en risk att alltför detaljerade målsättningar på lägre nivå hämmar kreativite-

ten och motverkar en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Detta kan vara direkt kontrapro-

duktivt då forskning påvisar vikten av att återkoppla erfarenheterna från utvärderingarna till 

planeringen. En slutsats av analysen innebär att för att kunna följa upp och värdera resultatet av 

de olika effekterna måste det finnas en tydlig målsättning. Målsättningen bör om möjligt vara 

utformat i enlighet med SMART-kriterierna för att öka dessa möjligheter. Vidare måste det fin-

nas en förståelse hos den militära delen om övriga delar för att kunna integrera och samordna alla 

resurser i insatsen. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera verksamheten för att kunna kontrol-

lera att insatsen går i rätt riktning. Forskning visar att det finns problem att långsiktigt bedöma 

utvecklingen p.g.a. att förbanden i insatsområdet roterar hem var sjätte månad. För att motverka 

effekten av detta borde det undersökas om delar av förbandet alternativt att viss personal ska ha 

en längre rotationstid än övriga delar. 

 

Medias påverkan i konflikten blir mer och mer påtaglig. Analysen visar på att händelser på tak-

tisk nivå kan få strategiska konsekvenser likt exemplet med Abu Ghurayb fängelset. Vidare så 

visar analysen svårigheterna med att nå ut med budskap till befolkningen i ett underutvecklat land 

som Afghanistan där mycket av informationen sprids via mullor och byäldsten. Detta leder till 

ryktesspridning och risken är uppenbar att information förvrängs och feltolkas. Slutsatsen blir att 

det måste finnas en medvetenhet hos alla som deltar i insatsen att varje agerande och situation 

kan få mediala konsekvenser. Det finns en uppenbar risk att motståndaren kommer att använda 

detta som propaganda eller att det får strategiska konsekvenser nationell och internationellt inom 

eller mellan stater. 

 

Den humanitära situationen i Afghanistan är allvarlig och den utbredda fattigdomen i kombinat-

ion med stora brister i infrastruktur utgör kärnan i konflikten visar analysen. Sverige har reviderat 
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sin biståndsstrategi under 2011 för att bättre styra upp biståndet till Afghanistan. Regeringen har 

som målsättning att minst 50 procent av biståndet ska gå via den afghanska regeringens system 

för att därmed stärka legitimiteten hos lokala myndigheter och regering
164

. Analysen pekar på 

problemområden som korruption och risk för misstämningar eftersom vissa grupper och områden 

kan känna sig förfördelade. Vidare finns det kritik avseende effekterna av biståndet som en kon-

flikthämmande faktor. Slutsatsen blir att biståndet utgör en viktig del av den allomfattande ansat-

sen men att risken finns att effekten kan ifrågasättas p.g.a. korruption och dålig samordning av 

insatserna lokalt i Afghanistan vilket kan leda till missnöje i området som missgynnas. 

5 Avslutning 

5.1 Sammanfattning av slutsatser 

Syftet med detta kapitel är att sammanfatta de slutsatser som har dragits i uppsatsen. I kapitlet 

kommer svaren på de olika delfrågorna säkerställa att huvudfrågan för uppsatsen besvaras. 

 

Uppsatsens första delfråga att besvara är vilka generella målsättningar som bör finnas i en COIN-

operation? Enligt US Armys doktrin för COIN-operationer finns det fem generella målsättningar 

som måste ingå i operationen och det är säkerhet, lag och ordning, ekonomi, demokrati och soci-

alt välstånd. De fem faktorerna beskrivs som operationslinjer där målsättningar och uppgifter 

hänger samman i en större kontext för att nå slutmålen. I huvudsak används militära medel för att 

skapa säkerhet. Ekonomiska medel används för att främja handel och stödja en demokratisk ut-

veckling. Lag och ordning skapas av en fungerande statsapparat vilket stöttas av de diplomatiska 

medlen vilket är en förutsättning för ett socialt välstånd vilket stöttas av humanitära medel.  

 

Den andra delfrågan som ska besvaras är hur mål och resultatstyrningsarbetet bör genomföras i 

en COIN-operation. En nationell strategi med tydliga målsättningar är en förutsättning för att 

kunna nå slutmålet i operationen. För att kunna nå dit måste det finnas en gemensam bild av vad 

som ska uppnås i slutändan av insatsen dit alla ansträngningar ska leda. Det måste finnas ett 

förtroende mellan de olika aktörerna där information utbytts med varandra för att optimera alla 

ansträngningar. Detta synsätt måste finnas såväl nationellt mellan regeringen och stödjande myn-

digheter som internationellt i insatsområdet. I planeringen av operationen tas målsättningar fram 

för vart och ett av de fem operationslinjerna. Målsättningarna som ska uppnås och uppgifterna 

som är vägen dit måste vara sammanknutna med varandra längs operationslinjerna för att kunna 

nå slutmålet. I annat fall finns risken att tid och resurser läggs på fel saker. Genom att utvärdera 

effekterna av olika ansträngningar mot målsättningarna kan bedömningar göras efter hand för att 

se om situationen utvecklas i rätt riktning. 

 

Den tredje delfrågeställningen som ska besvaras är hur de säkerhetspolitiska medlen påverkar 

målsättningarna i en COIN-operation. Av den undersökning som genomförts har det framkommit 

att de politiska målsättningarna måste vara tydliga för att underliggande nivåer ska kunna agera i 

högre chefs anda. Den politiska nivån är ansvaret för att det finns en slutmålsättning (Exit 

Strategy) för vad som ska uppnås innan insatsen avslutas. Utan en sådan strategi är det svårt att 
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bedöma om ansträngningarna som görs leder till att målsättningarna nås. Målsättningarna bör 

vara utformade enligt SMART för att kunna utvärdera resultatet av ansträngningarna efter hand i 

syftet att kunna omplanera verksamheten så att det leder till slutmålet. Den politiska nivån är 

även ansvarigt för att det finns en gemensam förståelse för vad som ska uppnås samt att 

samordna resurserna för bästa möjliga effekt. Ekonomiska medel är viktiga men inte självklara 

för att påverka utvecklingen i konflikten. Effekten av bistånd och utvecklingsarbetet är ifrågasatt 

p.g.a. korruption och dålig samordning. Utan tydliga målsättningar från den politiska nivån 

kommer det militära maktmedlet ha svårt att bidra till lösningen av konflikten då risken finns att 

ansträngningarna leder i fel riktning. Slutligen kan det konstateras att media har en stor inverkan 

på hur konflikten uppfattas och att oegentligheter kan påverka hela strategin och därmed att 

målsättningarna inte uppnås. 

5.2 Vilka är svårigheterna med det säkerhetspolitiska målsättningsarbetet i 

en COIN-operation? 

Det kan konstateras att det finns flera dimensioner och typer av svårigheter som bör beaktas vid 

ett säkerhetspolitiskt målsättningsarbete för COIN-operationer likt den i Afghanistan. Som svaret 

på delfråga ett visar är det viktigt att förstå vilka generella målsättningar som bör ingå i plane-

ringen samt hur de påverkar varandra. Att förstå processen för målsättningsarbetet är en ytterli-

gare svårighet i arbetet. Strategin kring slutmål, revideringar, utvärderingar och resultat är viktig 

och detta måste vara förankrat både inåt samt utåt den egna organisationen. Sist men inte minst 

viktigt är förståelsen för hur de säkerhetspolitiska medlen påverkar slutmålen. COIN-operationer 

är komplexa p.g.a. av detta. Dessa medel påverkar varandra och påverkar resultaten både åt det 

mätbara hållet samt åt det icke mätbara hållet. De psykologiska effekterna bör inte underskattas 

vid dessa typer av konflikter. Det gör att tydliga strategier både bör finnas i inledningsskedet 

samtidigt som det är viktigt att kunna göra bedömningar och revideringar efter hand. Svårigheten 

ligger inte bara i att kunna sätta upp ett slutmål utan även att förstå hur vägen dit skall gå. Förstå-

elsen för att resultatet inte kommer att nås på ett enkelt sätt utan att icke förutsägbara faktorer 

(p.g.a. de säkerhetspolitiska medlen) kommer att styra detta är en förutsättning. De icke förutsäg-

bara faktorerna kan dock minimeras genom att det finns rätt representation, organisation samt rätt 

kunskaper med i målsättningsarbetet från början. Dessa kunskaper kan leda till bättre och fler 

mätbara mål, en tydligare väg mot slutmålet samt ett effektivare och mer kvalitativt resultat.  

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

I uppsatsen har en analys gjorts av svårigheterna med att uppnå målsättningarna i en COIN-

operation utifrån de säkerhetspolitiska medlen. Den svenska insatsen i Afghanistan har använts 

för att beskriva dessa svårigheter. Det skulle vara intressant att studera fler insatser för att se om 

samma svårigheter föreligger. Som exempel skulle den marina insatsen utanför Somalia och 

flyginsatsen i Libyen kunna användas för att även få andra dimensioner än markarenan. Vidare 

skulle en jämförelse kunna göras med en annan nation för att se om svårigheterna gäller rent 

generellt eller om de är specifika för Sverige. Som referensnation skulle Holland kunna utgöra 

eftersom de hade en mer uttalat strategi för vad som skulle uppnås i Afghanistan innan de drog 

sig ur. 
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