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ABSTRACT: 

In recent years, experience from the wars in Afghanistan and Iraq has led to considerable debate 

regarding counterinsurgency theories and their application in reality. Therefore, it could appear 

strange that both International Security Assistance Force (ISAF) and American forces applied 

strategies in Afghanistan that contradict fundamental knowledge of counterinsurgency theory. One 

example is the use of indiscriminate force when combating insurgents, resulting in the loss of 

civilian lives, even though civilian casualties risk alienating the local population from the 

counterinsurgent. 

This thesis aims to examine if the three objectives of force protection, destruction of the insurgent, 

and protection of civilians can be achieved at the same time in counterinsurgency (COIN) warfare, 

or if a trilemma-like relationship exists between the three, whereby only two of the three objectives 

can be achieved simultaneously. By examining statistics such as death tolls within the categories of 

civilians, insurgents and own forces – and comparing the results over two time periods – some 

conclusions can be drawn with regard to what happens when the strategic focus changes. This 

thesis focuses on two time periods, 2006-2009 and 2009-2012, and investigates the strategic focus 

in COIN operations in each period, and whether or not the outcome in terms of death toll can be 

explained accordingly. 

The result of the thesis reveals that the statistics point toward the fact that a trilemma like 

relationship indeed does occur between the three objectives of counterinsurgency. From these 

results the thesis suggests that this theoretical framework could prove useful in future conflicts by 

helping to foresee what will happen when working towards the three different objectives.  

Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1. Problemformulering 
Flera inflytelserika COIN-teoretiker, både äldre och modernare, verkar vara överens i det 

avseende att befolkningen och dess stöd är centralt inom upprorsbekämpning. David 

Kilcullen summerar upprorsbekämpning enligt följande ”Counterinsurgency is a competition 

with the insurgent for the right to win the hearts, minds and acquiescence of the population”
1
. 

Tillsammans med liknande slutsatser av andra teoretiker, bland andra Galula, utgör 

perspektivet grunden i den amerikanska COIN-doktrinen FM 3-24.2 Tactics in 

counterinsurgency. Trots det visar inte historien på en självklar förståelse för 

civilbefolkningens roll inom upprorsbekämpning. Snarare tvärtom verkar sådana lärdomar ha 

fallit i glömska vilket visas i samband med västerländska nationers inblandning i konflikter i 

Irak och Afghanistan. Där menar Lisa Hultman att civila dödsoffer inträffar som en bieffekt 

antingen av upprorsbekämparens strider med motståndaren eller när upprorsbekämparens 

trupper skyddas från motståndarens attacker, trots att man vet att det är kontraproduktivt.
2
 

Förklaringar som förts fram belyser bland annat att västerländska nationer verkar ovilliga att 

låta egna soldater dö i konflikter då ett för högt antal döda soldater påverkar den politiska 

opinionen och därmed det folkliga stödet för involveringen i en konflikt.
3
 Men står verkligen 

skyddet av den egna truppen i motsats till skyddet av civilbefolkningen? 

Att på ett effektivt sätt uppnå det nödvändiga skyddet av civilbefolkningen i balans med andra 

militära uppgifter förefaller inte vara helt lätt. Undersökningar pekar också mot att 

upprorsbekämparens strategier, beroende på om de är exempelvis motståndarcentrerade eller 

befolkningscentrerade, genererar olika utfall i mängden civila döda och skadade.
4
 Detta pekar 

ytterligare på att det verkar råda ett motsatsförhållande mellan vissa militära uppgifter. Det i 

sin tur öppnar för en bredare diskussion för vilka uppgifter som samtidigt kan lösas inom 

ramen för upprorsbekämpning.  

1.2. Syfte och frågeställning  
Syftet med frågeställningen går att härleda till att det inom både politisk och militär arena 

ibland verkar saknas förståelse för hur exempelvis uppgifter som att skydda civilbefolkningen 

och samtidigt skydda den egna truppen kan stå i motsats till varandra. En ökad förståelse för 

de oförutsedda utfall som militärt agerande kan resultera i kan vara till nytta för 

officersprofessionen i sitt utövande. Därför syftar uppsatsen till att undersöka en teoribildning 

som påstår att det är omöjligt att lösa vissa uppgifter samtidigt.  

 

Det senaste svenska försvarsbeslutet innebar en återgång till ett fokus på nationellt försvar 

men det är uppenbart att en bibehållen förmåga till internationella insatser är fortsatt relevant. 

                                                      
1
 Kilcullen. Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency, i FM 3-24.2 Tactics in 

Counterinsurgency, 2009, C-1 
2
 Hultman, 2012, s.245 

3 Cornish, 2003, s.122-123  
4 Suhrke, 2015, s.102-114 
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Med svensk personal i konfliktområden såsom Mali, Irak, och Afghanistan står det klart att 

konflikter med irreguljära inslag fortfarande är aktuellt.
5
 Därför anses det rimligt att 

undersöka hur olika strategier påverkar utfallet av dödsoffer i en konflikt. Resultatet av 

undersökningen syftar dels till att undersöka teorin som förklaringsmodell i ett valt fall men 

också till att bidra med en ökad förståelse för hur vissa militära uppgifter påverkar varandra. 

Frågeställningen som undersökning skall besvara formuleras på följande sätt: 

Finns det ett inbyggt motsatsförhållande mellan att bekämpa motståndaren, skydda egen 

trupp och skydda civila där upprorsbekämparen kan lösa två uppgifter samtidigt men endast 

på bekostnad av en minskad förmåga att lösa den tredje? 

1.3. Forskningsläge 
Civila dödsoffer: 

År 2015 publicerade Astri Suhrke artikeln ”From Principle to Practice: US Military Strategy 

and Protection of Civilians in Afghanistan”. Där analyserar Suhrke den i Afghanistan USA-

ledda koalitionens användning av luftstridskrafter för att verka mot markmål och dess resultat 

i civila dödsoffer.
6
 Hon redogör också för hur strategiska fokus och policy om 

våldsanvändning varierar över tiden, vilka antingen är motståndarcentrerade eller 

befolkningscentrerade.
7
 En intressant aspekt som Suhrke lyfter fram är att det rådande 

strategiska fokuset påverkar hur våldsanvändningen ser ut och därmed varierar antalet civila 

dödsoffer som resultat.
8
 Observationerna verkar peka mot att vissa militära uppgifter påverkar 

varandra och kanske inte kan lösas samtidigt. 

Likt Suhrke skrev Lisa Hultman år 2012 en artikel om upprorsbekämpning i Afghanistan och 

hur civila dödsfall är kopplat till detta. I sin artikel argumenterar hon för att det i huvudsak 

finns två tillfällen där upprorsbekämparens metoder resulterar i civila dödsoffer. Hultman 

argumenterar för att de två tillfällena i huvudsak är: 

1) Som ett oavsiktligt resultat av offensivt agerande av upprorsbekämparens trupper 

samtidigt som denna försöker upprätthålla en hög grad av ”force protection”.
9
 

2) Ett medvetet resultat av upprorsbekämparens tendenser att använda sig av våld som 

inte särskiljer motståndare från civila, ex. artilleri eller flygunderstöd, när det går 

dåligt för upprorsbekämparen i strid.
10

  

Hultman försöker förklara det första alternativet med Lorenzo Zambernardis teori om ett 

trilemma, vilken jag återkommer till senare. Hennes observationer pekar mot att 

upprorsbekämparen inte nödvändigtvis skyddar civilbefolkningen genom att utsätta sig själv 

för större risker, då upprorsbekämparen tenderar att agera enligt alternativ två när det går 

dåligt i striden vilket i slutändan ändå resulterar i civila dödsoffer. I sin artikel undersöker 

Hultman bara perioden 2004-2009 vilket hon definierar som en motståndarcentrerad period. 

                                                      
5 Försvarsmakten, Pågående internationella insatser 
6
 Suhrke, 2015, s.100-101 

7
 Ibid, s.102-114 

8
 Ibid, s.115 

9
 Hultman, 2012, s.245 

10
 Ibid, s.245 
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Inga andra undersökningar som försöker förklara åren efter 2009 med samma teori har hittats 

och därför uppstår en lucka i forskningen som detta arbete kan bidra till.  

Skydd av egen trupp: 

M. Clegg skriver om skyddet av egen trupp, Force Protection, som fenomen och hur detta har 

utvecklats under krigen i Irak och Afghanistan. Clegg menar att uttryckets innebörd varierar 

beroende på kontext det används i vilket blir problematiskt då det kan tillskrivas olika värde.
11

 

En grundläggande förklaring av force protection kan uttryckas som de åtgärder en aktör vidtar 

för att bevara kampkraften/stridsvärdet.
12

 Utifrån den definitonen står det klart att åtgärder 

inom force protection innefattar allt ifrån truppens personliga utrustning till splitterskyddade 

fordon till hur man hanterar en krävande insatsmiljö. Även stridsteknik och vapensystem som 

tillåter bekämpning av motståndaren på ett avstånd där motståndaren inte kan påverka den 

egna truppen kan ses som en form av force protection likt Hultmans resonemang ovan.  

Clegg argumenterar också för att force protection kan förstås ur ett politiskt perspektiv. I sin 

analys mellan år 2006 och år 2010 redogör Clegg för hur det brittiska politiska klimatet 

förändrats och hur force protection blev en fråga som stora delar av det civila samhället 

involverades i. Detta ledde till att brittiska politiker lade sig i beslutsfattandeprocesser som 

tidigare varit en ren militär angelägenhet.
13

 Då förluster av egen trupp, framförallt hos 

västerländska nationer, verkar generera lägre folkligt stöd för en militär insats har därför force 

protection utvecklats till en viktig del inom politiken.  

Utifrån resonemanget om en allt större politisk roll kan det diskuteras om problem uppstår när 

politiska styrningar påverkar militärt uppträdande. Om politiska styrningar kräver en hög grad 

av force protection borde det enligt Hultman resultera i ett uppträdande som istället riskerar 

att skada civila. Därmed uppstår istället risken att förlora det folkliga stödet då framförallt 

västerländska nationer ser allvarligt på att civilbefolkningen skadas. Den aspekten lyfts inte 

av Clegg och därmed ställs skyddet av civila och skyddet av den egna truppen mot varandra 

då höga förlustsiffror i endera av kategorierna borde påverka opinionen. 

Modern COIN/upprorsbekämpning: 

Counterinsurgency, COIN, eller upprorsbekämpning är en term utan fasta ramar och som 

saknar ensad innebörd. David Ucko argumenterar att detta i sig är ett stort problem då olika 

aktörer värderar och tillskriver begreppet olika innebörd, ett argument som också stöds av 

David Kilcullen.
14

 Däremot använder Ucko själv en definition som påstår att 

upprorsbekämpning innefattar alla militära, paramilitära, politiska, ekonomiska, psykologiska 

och civila åtgärder som tas av en stat för att bekämpa ett uppror.
15

 

                                                      
11

 Clegg, 2012, Force protection and society, s.131 
12

 Ibid, s.132 
13

 Clegg, 2012, Protecting British Soldiers in Afghanistan, s.27 
14

 Kilcullen, 2010, s.10-11 
15

 Ucko. Wither Counterinsurgency: the rise and fall of a divisive concept, i The Routledge Handbook of 
Insurgency and Counterinsurgency. 2014. s.68-69 
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Både historiska tänkare och moderna experter pekar på civilbefolkningens roll inom 

upprorsbekämpning där civilbefolkningen måste skyddas då deras stöd för 

upprorsbekämparen är en nyckelfaktor för framgång. Eftersom varje konflikt är unik sett till 

faktorer såsom aktörer, tid, miljö, politiskt landskap, ekonomiska förutsättningar och så vidare 

argumenterar Kilcullen för att det är svårt, eller rent utav omöjligt, att skapa en universell 

lösning. Varje upprorsbekämpning måste istället anpassas och skräddarsys efter de lokala 

förutsättningarna.
16

 Kilcullen gör två tydliga ställningstaganden i sin bok. Inledningsvis 

argumenterar han för vikten av att upprorsbekämparen skyddar civilbefolkningen vilket 

innebär att befolkningen måste respekteras och skyddas ifrån både motståndarens och de egna 

truppernas våld. Kanske viktigast av allt är insatser för att övertyga befolkningen om att 

upprorsbekämparen är den vinnande sidan. Kilcullen menar också att det är genom att vända 

befolkningen mot upprorsmakarna som en konflikt kan vinnas, när motståndaren varken har 

passivt eller aktivt stöd hos befolkningen.
17

 

Det andra tydliga ställningstagandet Kilcullen gör är att argumentera för vikten av att fysiskt 

bekämpa motståndaren. Upprorsbekämpning är krig, och krig är av sin natur våldsamt. Det 

innebär dock inte att upprorsbekämparen skall vara överdrivet våldsam då det riskerar att 

påverka civilbefolkningens stöd för upprorsbekämparen. Bekämpandet av motståndaren är 

dock en nyckelfaktor i upprorsbekämpning, då den hårda kärnan av övertygade personer som 

aldrig kommer lägga ned vapnen enkelt måste förgöras.
18

 Utifrån Kilcullens argument verkar 

det som att upprorsbekämparen måste lyckas kombinera skyddet av civilbefolkningen med 

bekämpandet av motståndaren utan att civilbefolkningen utsätts för våld. Detta menar 

Kilcullen är en stor risk om upprorsbekämparen använder sig av en motståndarcentrerad 

strategi istället för en befolkningscentrerad strategi.
19

 Utifrån Kilcullens resonemang skapas 

ytterligare ett förhållande som måste balanseras då upprorsbekämparen både måste skydda 

civilbefolkningen men samtidigt bekämpa motståndaren vilket i upprorsbekämpning ofta 

innebär att striden förs i anslutning till befolkningen. Därmed uppstår samma problem mellan 

Kilcullens resonemang och bland annat Hultmans observationer. Om striden förs nära 

civilbefolkningen och upprorsbekämparen lider förluster riskerar våldsanvändningen att 

eskalera och därmed drabba samma befolkning som man försöker skydda.  

Sammantaget så verkar det som att tidigare forskning och experter fokuserar på vikten av just 

sitt område, utan att nödvändigtvis koppla samman det till andra aspekter. Det presenterade 

forskningsläget kan förstås som en ond cirkel där de aspekter som presenterats inte går att 

balansera eller uppnå samtidigt då de motverkas av något annat. Hur kommer det sig att 

samspelet mellan olika uppgifter inte tydligare har undersökts och varför finns det näst intill 

ingen forskning som undersöker om det går att skydda civila, den egna truppen och samtidigt 

motverka ett uppror?  

                                                      
16

 Kilcullen, 2010, s.2-4 
17

 Ibid, s.4-5,10 
18

 Ibid, s.4,8-9 
19

 Ibid, s.9-10 
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Det finns dock en teori, presenterad av Zambernardi år 2010, som försöker förklara det 

observerade problemet men som tyvärr innehåller en del brister. Kritik mot teorin innefattar 

att artikeln främst diskuterar dödsstatistik bland amerikanska trupper i Afghanistan fram till år 

2009/2010. Därmed är det intressant undersöka teorin från 2010 och framåt för att se om det 

uppstått någon skillnad. Dessutom diskuteras tendenser hos det våld som civila utsätts för 

väldigt kortfattat, data presenteras inte skärskilt överskådligt och därmed utgår en del av 

jämförelsen som behövs för att underbygga teorin. Utöver förluster av egen trupp och civila 

så presenteras inte någon som helst statistik kring hur förmågan att bekämpa motståndaren har 

påverkats genom åren. Detta leder till att en viktig del av teorin inte underbyggs. Eftersom 

ingen ansats görs för att beskriva förmågan att bekämpa motståndaren finns ett intressant 

glapp i Zambernardis teori som ska undersökas inom ramen för uppsatsen. 

1.4. Disposition 
I arbetets andra kapitel redogörs för den teoribildning och förklaringsmodell som kommer att 

undersökas inom ramen för arbetet. Kapitel två redogör också för en nedbruten och förenklad 

figur över teorins innehåll som avslutningsvis diskuteras. Kapitel tre redogör för den metod 

som uppsatsen byggs på och förklarar hur metod samspelar med teori genom 

operationalisering av både beroende och oberoende variabler. Kapitlet innehåller också en 

käll- och materialkritisk diskussion om det material som ligger till grund för analysen. I det 

fjärde kapitlet analyseras uppsatsens två fall utifrån operationaliseringen och de data som har 

undersökts presenteras i tabellform vilket avslutas med en resultatdiskussion. I det femte 

kapitlet presenteras kortfattat de resultat som emanerat ur analysen vilket sammankopplas 

med innebörden för officersprofessionen samt att förslag på vidare forskning presenteras. 

Arbetets sjätte och sista kapitel består av en källförteckning. 

2. Teori 

2.1. Det omöjliga trilemmat som förklaringsmodell 
Lorenzo Zambernardi presenterade år 2010 en teori som möjligtvis kan förklara det fenomen 

som presenterades inledningsvis och det som bland andra Suhrke observerade i sin 

undersökning. Zambernardis teori ”Counterinsurgency’s Impossible Trilemma” skapar ett 

ramverk där han påstår att det är omöjligt för en upprorsbekämpare att samtidigt lyckas 

uppfylla det som i teorin kallas upprorsbekämpningens tre huvuduppgifter. Zambernardi 

definierar de tre huvuduppgifterna, vidare benämnda strategiska fokus, som skydd av egen 

trupp, skydd av civila och bekämpande av motståndaren och menar alltså att det bara går att 

uppfylla två av de tre uppgifterna samtidigt. I praktiken påstås det alltså att den valda 

kombinationen av strategiskt fokus sker på bekostnad av den utlämnade.
20

 Zambernardi gör 

utifrån detta ett påstående om att strategier med mål som uttryckligen försöker reducera 

antalet döda soldater och döda civila, kommer resultera i en minskad mängd nedkämpade 

                                                      
20

 Zambernardi, 2010, s.22 
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motståndare. Teorin syftar alltså till att lyfta fram de oundvikliga konsekvenser som 

kombinationen av olika strategiska fokus kommer resultera i.
21

 

Zambernardi presenterar sin teori enligt följande: 

 

Figur 1.  Zambernardis modell.
22 

 

Enligt teorin kan det som Zambernardi kallar huvuduppgifterna inom COIN byggas på en 

pyramid där problemet för upprorsbekämparen innebär att endast två av pyramidens tre sidor 

är åtkomliga. Pyramiden kan brytas ned till tre möjliga kombinationer av strategiska fokus 

vilka enligt teorin kommer resultera i olika utfall av dödsoffer. De tre alternativen och deras 

utfall kan presenteras på följande sätt: 

 
Figur 2. Zambernardis modell nedbruten till de tre möjliga kombinationerna av strategiskt fokus. 

                                                      
21

 Zambernardi, 2010, s.23 
22

 Ibid, s.22 
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Som illustreras ovan genererar varje möjligt handlingsalternativ för upprorsbekämparen ett 

oönskat utfall. Om teorin stämmer borde en förändring av strategiskt fokus hos 

upprorsbekämparen resultera i en spårbar förändring inom de tre kategorierna av dödsstatistik. 

De oönskade utfallen som presenteras enligt trilemmats tre kombinationer kan kopplas 

samman med den tidigare forskningen som jag presenterat i arbetet. 

Alternativ 1 – Skydda egen trupp och civila: 

Att inte bekämpa motståndaren riskerar att resultera i att denne övertar initiativet ifrån 

upprorsbekämparen om var och när striden ska föras. Övertaget initiativ ger motståndaren 

större chans att genomföra sina operationer eftersom man mer eller mindre ostört kan 

förbereda sig. Kilcullen menar dock att en befolkningscentrerad strategi som fokuserar på att 

skära av upprorsmakaren från dess logistikbas, befolkningen, är den långsiktiga lösningen 

eftersom motståndaren långsamt kommer förlora befolkningens stöd.
23

 Ändå finns flera 

exempel på tidsmässigt utdragna irreguljära konflikter. Därmed uppstår ett problem med 

resonemanget eftersom det andrum som motståndaren får riskerar att slå tillbaks mot både 

civilbefolkningen och den egna truppen när motståndaren omorganiserat sig.  

Alternativ 2 – Skydda civila och bekämpa motståndaren: 

Att låta egna trupper dö eller komma till skada under insatsen, riskerar som tidigare nämnt att 

hemmaopinionen i stor utsträckning. Detta visar sig framförallt hos västerländska stater som 

post-Vietnam är särskilt känsliga för förluster trots att det ligger i konflikters natur att 

generera skade- och dödsutfall. Studier på amerikansk opinion visar ett enkelt samband; ju 

högre antal egna förluster, desto lägre folkligt stöd för en insats.
24

 Därmed blir skyddet av den 

egna truppen en mycket viktig faktor som enligt Clegg har kommit att bli allt mer politiserad. 

Problematiken med det här alternativet är alltså att förlust av egen trupp riskerar att påverka 

stödet för insatsen medan lösningen på problemet, ökad force protection riskerar att föra över 

riskerna på civilbefolkningen.  

Alternativ 3 – Skydda egen trupp och bekämpa motståndaren: 

Att civila utsätts för våld, har visat sig vara svårhanterat för västerländska stater. Framförallt 

då våld mot civila riskerar att leda till både nationell och internationell kritik, och därmed 

riskerar en nation eller part sin politiska ställning. Modern COIN-teori menar att 

befolkningens säkerhet är en nyckelfaktor för framgång men ändå visar både Suhrkes och 

Hultmans artiklar att allt för många civila dör till följd av upprorsbekämparens försök att 

bekämpa motståndaren. Hur civilbefolkningens säkerhet, eller brist av densamma, skall mätas 

definieras inte i teorin men kommer i detta arbete undersökas genom att se till de civila 

dödsoffer som upprorsmotverkaren är ansvarig för.  

                                                      
23

 Kilcullen, 2010, s.9-10 
24

 Mueller. War, Presidents, and Public opinion. New York. Wiley. 1973. refererat av Zambernardi, 2010, s.25 
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3. Metod  

3.1. Fallstudien som metod 
Uppsatsen syftar till att pröva Zambernardis teori om huruvida det föreligger ett trilemma 

inom upprorsbekämpning genom att jämföra två olika tidsperioder, tillika två olika fall, och 

därmed är det rimligt att genomföra en fallstudie. Fallstudien är en kvalitativ metod som 

innebär att forskaren tillåts undersöka den valda kontexten på djupet för att se hur en eller 

flera faktorer förhåller sig till varandra i verkligheten.
25

 Genom att studera ett eller flera fall 

med hög detaljupplösning tillåts också forskaren upptäcka samband som annars riskerar att 

förbises med exempelvis mer kvantitativa metoder. Dessutom förespråkar fallstudien som 

metod att flera olika källor, data och undersökningsmetoder kombineras för att ytterligare 

stärka resultatet eller undersöka ett förhållande.
26

 Det är också där som fallstudiens stora 

fördel ligger, då komplicerade förhållanden kan undersökas med flera olika metoder och 

källor för att se hur fallet påverkats i verkligheten.
27

  

I denna undersökning står teorin i centrum och den avses som tidigare nämnts att prövas på 

två olika fall. Undersökningen som genomförs i uppsatsen är alltså teoriprövande i grunden 

och kommer utgå ifrån en jämförande design, mer specifikt mest lika-design.
28

 

Undersökningen syftar till att pröva teorins förklaringskraft vilket ytterligare borgar för att 

fallstudien lämpar sig som metod.
29

 För att detta skall fungera behöver fallen väljas efter dess 

relevans kopplat till teorin där fallen skall likna varandra i så många hänseenden som möjligt, 

förutom just den variabel som skall undersökas.
30

 Det är också en av de stora fördelarna med 

den jämförande designen, nämligen att det är kan anses fördelaktigt att pröva en speciell 

förklaringsfaktor till ett utfall istället för en öppen fråga om vad som kan tänkas påverka 

utfallet.
31

 Exempel på de nackdelar som kan uppstå och som brukar föras fram i samband med 

fallstudien som forskningsdesign är att resultaten skall försöka generaliseras och vara 

tillämpliga för vidare forskning, men utgår ifrån ett eller ett fåtal fall. Därav kan fallstudien 

som metod ifrågasättas eftersom det låga antalet fall som undersöks kanske inte blir 

representativa för en större mängd fall eftersom den jämförande ansatsen strävar efter att 

undersöka fall som är så lika som möjligt.  

3.1.1. Metodens tillämpning för teorin 
Teorin om att det råder ett trilemma inom ramen för COIN påstår att strategier med olika 

fokus kommer resultera i olika utfall av döda. För att undersöka teorins förklaringskraft är det 

viktigt att undersöka två fall där strategierna, alltså den oberoende förklaringsvariabeln, 

skiljer sig åt för att eventuellt finna en spårbar skillnad i utfallet.
32

 Teorin i sig blir alltså svår 

att pröva i endast ett fall eftersom termer som lågt antal eller högt antal är relativa varandra 

                                                      
25

 Denscombe, 2009, s.68,71 
26

 Ibid, S.61 
27

 Ibid, S.71 
28

 Esaiasson  m.fl. 2012, s.102-103 
29

 Denscombe, 2009, s.71 
30

 Esaiasson m.fl. 2012, s.102 
31

 Ibid, s.98 
32

 Ibid, s.102 
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och därför behöver jämföras. Den oberoende variabel som kommer att vara den enda enhet 

som skiljer sig åt mellan undersökningens fall är strategi, där dels militärt agerande kommer 

undersökas men också vilka uttalade mål som fanns under tidsperioden. I enlighet med den 

jämförande designen kommer alltså den oberoende variabeln vara strategi och den beroende 

variabeln antal dödsfall.
33

 Variablerna är valda efter Zambernardis teori om att strategier med 

olika strategiskt fokus kommer resultera i olika utfall vilket överskådligt kan presenteras med 

nedanstående figur. 

 
Figur 3. Förhållande mellan oberoende och beroende variabel. 

3.2. Design och avgränsningar 
Denna undersökning kommer fokusera på ISAFs, International Security Assistance Force, 

COIN-insatser i Afghanistan under perioden 2006-2009 och 2009-2012. Motiveringen till 

valet av perioder grundas i det strategibyte general Stanley McChrystal genomförde under år 

2009. Den nya strategin placerade befolkningen i centrum med tydliga restriktioner i 

våldsanvändning och satsningar för att öka befolkningens förtroende för ISAF.
34

 Strategibytet 

skapar två fall som är lämpliga att undersöka då flera oberoende variabler i undersökning kan 

anses vara relativt lika. Tid, plats, konflikt och aktörer är exempel på oberoende variabler som 

anses vara tillräckligt lika för att valet av fall kan legitimeras. Undersökningen omfattar hela 

ISAF och inte enskilda nationer då ISAF övertog ledningen av alla internationella förband 

under 2003. Även amerikanska förband, USFOR-A, underställdes ISAFs ledning år 2006.
35

 

Avgränsningarna i tid grundar sig i att motståndaraktiviteten i Afghanistan var mycket låg 

efter invasionen och efterföljande utrensning av talibaner ifrån maktpositioner i landet under 

2001-2002
36

. Därefter var det förhållandevis lugnt i Afghanistan då en amerikanskledd 

koalition invaderade Irak under år 2003, vilket krävde mer resurser och fokus än konflikten i 

Afghanistan. Under tiden flydde många talibaner och andra insurgenter till bergsområdena 

mellan Afghanstian och Pakistan där de kunde återhämta sig, vilket innebar att de var 

förhållandevis passiva mellan 2002 och 2004. Däremot tränade och förberedde de sig för den 

offensiv som initierades 2005 och sträckte sig över stora delar av Afghanistan.
37

 I samma 

tidsperiod blev det också tydligt att upprorsmakarna anpassat sin taktik och lärt sig av kriget i 

Irak. Självmordsbombningar, IEDer, subversiv verksamhet, terroraktivitet och våld mot 

civilbefolkningen blev allt vanligare. I vissa provinser utövade upprorsmakarna skuggregering 

över civilbefolkningen då ISAFs styrkor var för få för att upprätthålla konstant närvaro.
38

 

Detta är ett fåtal bland väldigt många indikatorer som pekar på att konflikten runt omkring 

                                                      
33

 Esaiasson, m.fl. 2012, s.103 
34

 Collins, 2011, s.82 
35

 Ibid, s.64 
36

 Giustozzi. Military Adaptation by the Taliban 2001-2011, i Military Adaptation in Afghanistan. 2013. s.242 
37

 Collins, 2011, s.72 
38

 Ibid, s.72-73 
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2005/2006 övergick till en regelrätt irreguljär konflikt. Det nya upproret och faktumet att 

ISAF hade tagit över ansvaret för nästan hela Afghanistan vid 2006
39

 skapar en bra 

utgångspunkt för det första fallet i undersökningen. 

Valet att avgränsa den andra perioden till 2012 grundar sig i att USAs president Barack 

Obama fattade beslut om att amerikanska trupper skulle påbörja sin urdragning ur landet vid 

slutet på 2011 för att succesivt lämna över till de Afghanska säkerhetsstyrkorna. Efter år 2012 

reducerades truppnärvaron kraftigt bland de flesta ISAFs bidragande nationer. Vidare fattades 

också beslut inom ISAF att förbandet formellt skulle upplösas år 2014 för att därefter övergå i 

ett nytt skede under namnet RSM, Resolute Support Mission.
40

 

3.3. Operationalisering  
Operationaliseringen syftar till att sammanfoga teorin med metoden, och förklara hur svar till 

uppsatsens frågeställning kommer att sökas genom att definiera hur teorin görs mätbar. 

Genom att definiera vad som söks och varför det söks skapas validitet i arbetet. Överskådligt 

kan operationaliseringens syfte förklaras med nedanstående modell. 

 

Figur 4. Syftet med operationaliseringen. 

Operationaliseringen kommer också tydliggöra hur analysen genomförs i arbetet. För att 

uppnå så goda resultat som möjligt utifrån den tidigare bestämda metoden kommer en 

kombination av kvantitativa data och kvalitativa undersökningar av analysmaterialet 

användas. Det innebär både fördelar och nackdelar där det positiva representeras av 

spårbarheten och fördelen i att kvantitativ data enkelt går att reproducera om samma 

analysmaterial används. De kvalitativa undersökningarna av text däremot utgör ju alltid en 

viss form av tolkning och bedömning av mig som författare. Det som eftersträvas i de 

kvalitativa undersökningarna av analysmaterialet är att hitta trender och nyckelpunkter som är 

återkommande i båda tidsperioderna.  

3.3.1. Operationalisering av oberoende variabel: 
Operationaliseringen av den oberoende variabeln skall klassificera vad i analysmaterialet som 

indikerar att en tidsperiod hade ett visst strategiskt fokus. De strategiska fokus som undersöks 

återfinns i teorikapitlet och är skydd av egen trupp, skydd av civila och bekämpa 

                                                      
39

 NATO, ISAF’s Mission in Afghanistan. 
40

 Ibid.  

(Obeoende variabel) 

Strategiskt fokus 

(Beroende variabel) 

Antal dödsfall 

(Operationalisering) 

Vad söks och hur söks det? 



Felix Lanzén OP SA 13-16 2016-05-31 

221 Qrzn 

 

Sida 13 av 34 
 

motståndaren. Operationaliseringen innefattar indikatorer på både uttalad strategi och det 

militära genomförandet för att bekräfta att det som kommuniceras stämmer med det som 

genomförs. Ett strategiskt fokus anses vara uppfyllt när 75% eller fler av indikatorerna är 

bekräftade. 

Explicita uttalanden, alltså kommunicerade strategier, används som indikator för att 

undersöka om ett uttalat syfte eller mål uppfylldes eller inte. Beroende på vad som 

kommuniceras så kan explicita uttalanden falla under en eller flera av de strategiska fokusen. 

Finns det en diskrepans mellan vad som sägs och vad som görs, kan flera av de följande 

indikatorerna utröna vilket det strategiska fokuset faktiskt var. Vidare undersöks också om det 

uttryckligen sker begränsningar i våldsanvändning eller användande av vissa vapeninsatser 

från högre militär ledning vilket i så fall är ett tecken på att civilbefolkningens säkerhet 

prioriteras och risken för oavsiktligt våld minimeras. Även kulturell medvetenhet finns med 

som indikator för skydd av civilbefolkningen då explicita uttalanden att civilbefolkningens 

kultur och seder skall respekteras vid militära operationer syftar till att vinna befolkningens 

stöd, eller åtminstone att göra så liten negativ påverkan som möjligt.  

Användning av icke-diskriminerande vapeninsatser såsom flygunderstöd eller indirekt 

bekämpning används som indikator inom alla tre strategiska fokus då det dels ur ett 

stridstekniskt perspektiv är fördelaktigt att bekämpa motståndaren på ett avstånd där den egna 

truppen inte kan bli bekämpad. För att samma indikator inte skall ge utslag i alla tre fokus så 

skiljs de åt genom att indikatorn för skydd av egen trupp innebär att flygunderstöd också ska 

resultera i ett högt antal civila dödsoffer.  Indikatorn för skydd av civila innebär att antalet 

civila dödsoffer till följd av flygunderstöd skall vara lågt. Om antalet vapeninsatser 

fortfarande är stort men antalet civila dödsoffer är lågt så betyder det att upprorsbekämparen 

har förändrat någonting, exempelvis anskaffat mer precis ammunition eller flyttat striden bort 

från befolkningen vilket betyder att civila skyddas från oavsiktligt våld.  

Incidenter av typen våldseskalering, eller escalation of force, används som indikator inom 

ramen för skydd av egen trupp då antalet incidenter kan peka mot en distansering mellan 

internationell trupp och civilbefolkning. Antalet incidenter är kopplat till en benägenhet hos 

soldaterna att eskalera i våldstrappan och mäts genom antalet civila som dödats till följd av ett 

felaktigt uppträdande vid exempelvis posteringar eller vägspärrar.  

En indikator för att påvisa skydd av egen trupp är om specifik materiel anskaffas eller tillförs 

den egna truppen. Materielinvesteringar kan göras av olika anledningar, exempelvis för att 

höjda den operativa effekten hos ett förband, men indikatorn i operationaliseringen avser 

endast anskaffning som kan påvisas vara i syfte att öka skyddet av truppen. 

Militära operationer i form av nattliga räder med exempelvis specialförband finns med som 

indikator för ett fokus på att bekämpa motståndaren. Att använda räder som metod syftar till 

att agera överraskande och komma åt motståndaren där denne tror sig vara säker. Det innebär 

också att man försöker överta initiativet om var och när strid med motståndaren skall föras. 

Man kan argumentera för att just räder är ett olämpligt val av operationer för att påvisa 
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offensivt uppträdande men tillgången till statistik och en aktiv diskussion i ämnet gör det till 

en kvantifierbar faktor lämplig för analys.  

För att på ett lämpligt sätt mäta och avgöra om vissa indikatorer uppfylls eller inte så kommer 

ett stort fokus i analysen läggas vid att undersöka trender och förändringar över tid. För att 

kunna avgöra vad som ska klassificeras som stort/litet eller högt/lågt antal av en indikator så 

kommer analysen behöva förhålla sig till förändringar över tiden, och när det är möjligt 

används siffror även från årtal utanför de analyserade tidsperioderna.  

Operationaliseringen av den oberoende variabeln, kombination av strategiskt fokus, kan 

sammanfattas med följande kategorier och tillhörande undergrupper: 

Skydd av egen trupp: 

1. Uttalade/kommunicerade strategier uttrycker explicit vikten av att skydda egen trupp.  

2. Användande av icke-diskriminerande vapeninsatser såsom flygunderstöd eller indirekt 

bekämpning som resulterat i ett högt antal civila dödsoffer.  

3. Förekommande incidenter av ”Escalation of Force”.  

4. Materiel anskaffas eller tillförs i syfte att skydda truppen. 

Skydd av civila: 

5. Uttalade/kommunicerade strategier uttrycker explicit vikten av att skydda 

civilbefolkningen. 

6. Användande av icke-diskriminerande vapeninsatser såsom flygunderstöd eller indirekt 

bekämpning som resulterat i ett lågt antal civila dödsoffer. 

7. Begränsningar i brukandet av våld.  

8. Vikten av kulturell medvetenhet kommuniceras.  

Bekämpa motståndaren: 

9. Uttalade/kommunicerade strategier uttrycker explicit vikten av att bekämpa 

motståndaren.  

10. Frekvent användande av icke-diskriminerande vapeninsatser såsom flygunderstöd 

eller indirekt bekämpning. 

11. Offensiva operationer som exempelvis nattliga räder med specialförband genomförs.  

3.3.2. Operationalisering av beroende variabel: 
Den beroende variabeln, antal dödsfall, som ämnas operationaliseras enligt de kategorier som 

presenterats i både teorikapitlet och metodkapitlet, kan sammanfattas på följande sätt: 

 Antal nedkämpade motståndare. 

 Antal dödade civila. 

 Antal dödade soldater. 

Statistik som samlas in kommer endast omfatta döda och avhandlar ej kategorin skadade. 

Anledningen är att dödsfall är ett absolut tillstånd och data är därför förhållandevis enkelt att 

sammanställa. Kategorin skadade väljs bort då innebörden av begreppet fluktuerar mellan 

olika källor. Skadade skiljer sig allt ifrån rent fysiskt till att inkludera, eller exkludera, bland 

annat psykisk eller ekonomisk skada och sjukdom. Vidare kommer statistiken att presenteras i 
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absoluta tal för att överskådligt se förändringar i de valda tidsperioderna. Kategorin civila 

dödsoffer kommer däremot delas upp efter vilken aktör som var ansvarig, och analysen av 

statiken kommer utgå från de dödsoffer som ISAF var ansvariga för. Eftersom absoluta tal i 

vissa hänseenden är ganska intetsägande kommer en diskussion föras mellan statistiken och 

dess kontext, alltså hur statistiken förhåller sig till antalet trupper i landet då det är rimligt att 

anta att det påverkar konflikten. Statistik i förhållande till truppmängd presenteras som ett 

alternativt utfall för att belysa fler aspekter av teorins tillämpning, men kommer inte utgöra 

huvudsakligt fokus.  

3.4. Käll- och materialkritik 
Alla källor som används i uppsatsen måste granskas på ett källkritiskt sätt. De ledord som 

används vid granskning av källor är äkthet, oberoende, samtidighet, och tendens. Dessa fyra 

begrepp är centrala och måste beaktas vid insamling och analysering av information och data. 

Innan de källor som ligger till grund för analysen redogörs så kommer en kort beskrivning av 

varje begrepp för att tydligöra vad respektive innebär.  

Äkthet: Det måste försäkras att data eller informationen som används inte är förfalskad eller 

planterad då det riskerar att påverka resultatet i en bestämd riktning.
41

 

Oberoende: Delas generellt in i tre aspekter. Den första gäller möjligheterna att bekräfta 

information från flera olika håll men med samma resultat.  Den andra aspekten handlar om 

trovärdigheten hos den som presenterar informationen. Den tredje aspekten handlar om 

berättarens grad av oberoende och innebär att informationen skall vara fri från yttre 

omständigheter.
42

 

Samtidighet: Ju längre tid som går mellan en händelse och att det nedtecknas, desto större är 

risken att informationen har förvrängts, efterrationaliserats eller helt enkelt påverkats av 

efterhandskonstruktioner.
43

 

Tendens: Finns det ett intresse hos den som presenterar informationen att förvränga, vinkla 

eller utelämna kritiska delar av informationen för att påverka läsaren i en bestämd riktning är 

källan eller materialet tendensiöst.
44

  

Civila dödsoffer: 

Det material som används för analysen av civila dödsoffer har hämtats ifrån Förenta 

Nationernas organ i Afghanistan, UNAMA
45

, vilkas uppdrag bland annat inkluderar att 

övervaka mänskliga rättigheter och skydd av civila i landet. Statistiken från UNAMA används 

eftersom organisationen arbetar på mandat av världssamfundet och anses därför ha lägre risk 

för tendensiös rapportering än exempelvis civila människorättsorganisationer som potentiellt 

har något att vinna på att överdriva statistik. 

                                                      
41

 Esaiasson m, fl. 2012, s.282 
42

 Ibid, s.283-284 
43

 Ibid, s.284-285 
44

 Ibid, s.285 
45

 United Nations, UNAMA, Reports on the Protection of Civilians. 
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Fördelar med statistiken är att den är mycket stringent och mäter efter samma kriterium varje 

år. En av de största fördelarna är att endast data ifrån helt utredda och dokumenterade fall 

presenteras vilket skapar hög tillförlitlighet till statistiken. Tyvärr utgör också det 

rapporternas största nackdel. Just eftersom det endast är uppklarade och dokumenterade fall 

som redovisas riskerar siffrorna att inte spegla den faktiska verkligheten. I den bemärkningen 

blir ju materialet i viss mån tendensiöst då siffrorna som presenteras med stor sannolikhet är 

lägre än i verkligheten. Problemet motverkas dock genom att materialet har god validitet 

eftersom det är konsekvent i hur statistiken mäts. Det innebär i sin tur att varje rapport lider av 

samma fel och därmed blir statistiken ändå jämförbar. 

Egen trupp: 

För att samla statistik kring antalet döda soldater hos ISAF användes hemisdan 

icasualties.org
46

 som presenterar statistik för alla truppbidragande nationer i Afghanistan. En 

nackdel med hemsidan är att de inte skriver någonting om sig själva eller syftet med 

informationen. Frågan som väcks blir då naturligtvis vilken publik de vill nå ut till och 

varför? Därför har den statistik som presenterats korsundersökts genom att jämföra siffror 

med ett urval av länder som presenteras i statistiken. Bland annat har amerikanska dödsfall 

undersökts via amerikanska försvarsdepartementet
47

 och genom skrivelser från Congressional 

Research Service.
48

 Genom ytterligare undersökningar, inkluderande Storbritannien
49

, 

Sverige
50

 och Kanada
51

, visar kontrollen att siffrorna är tillförlitliga även om iCasualties syfte 

och källor är oklara.  

För att fastställa hur stor truppmassa ISAF bestått av genom åren används främst NATO-

dokumentation med början år 2007. Dokumenten är öppna och kan undersökas mot 

respektives nations försvarsdepartement vid behov.
52

 Dokumenten anses som tillförlitliga då 

siffrorna stämmer överens med vad som presenterats i andra sammanhang.  

Nedkämpade motståndare: 

Tillgång till statistik om motståndaren har varit mycket bristfällig och grundar sig i att de 

stridande parterna inte publicerar sådan information. Det som finns att tillgå är vissa rapporter 

ifrån ISAF om flyganfall och nattliga räder, oftast i samband med att civila kommit till skada, 

där det uppges hur många motståndare som nedkämpats vid händelsen. Dessa rapporter har 

samlats in och sammanställts av fredsorganisationen International Physicians for the 

Prevention of Nuclear War, i rapporten Casualty Figures after 10 Years of the “War on 

Terror”
53

 från mars 2015. Rapporten sammanställer den information som finns tillgänglig 

över bland annat antalet nedkämpade motståndare och beräknar sedan utifrån andra rapporter 

och undersökningar ett närmevärde för åren 2001-2012. Fördelen med rapporten är att den är 

                                                      
46 ICasualties, OEF database 
47

 US Department of Defense, Casualty Status 
48

 Library of the Congress, Congressional Research Service 
49

 Government of the United Kingdom, Ministry of Defence, Operations in Afghanistan 
50

 Försvarsmakten, Avlidna i utlandsstyrkan 
51

 National Defence and the Canadian Armed Forces, Archives – Canadian Forces´ Casualty Statistics. 
52
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en av få sammanställningar över motståndaren som är tillgänglig för allmänheten och 

författarna redovisar exakt hur beräkningarna genomförts vilket skapar spårbarhet i resultatet. 

Däremot är det trots allt beräkningar och inte fullt ut bekräftad data. Vidare är utgivarna också 

en fredsorganisation som skulle kunna ha ett intresse i att överdriva eller vinkla informationen 

för att tjäna sitt syfte. Dock är den sammanvägda uppfattningen av organisationen att 

materialet inte är tendensiöst eller vinklat då hela rapporten genomsyras av öppenhet och 

spårbarhet.  

 

Fallet Afghanistan: 

Det som utgör grunden för analysen av tidsperioderna är böckerna Military Adaptation in 

Afghanistan, Understanding War in Afghanistan och Air War Afghanistan där de två första 

har som fokus att undersöka förändringar i det militära uppträdandet. Böckerna diskuterar 

förändringar både från upprorsbekämparens och upprorsmakarnas perspektiv och redogör för 

såväl taktisk som strategisk förändring i nästan hela konfliktens tidsspann. Air War 

Afghanistan redogör för hur luftmakt nyttjades av ISAF och USA under kriget. Något som 

behöver poängteras är att författarna kommer från länder som aktivt deltar i konflikten vilket 

skulle kunna resultera i tendensiösa uppgifter. Däremot anses böckerna ha den reliabilitet som 

krävs då Military Adaptation in Afghanistan och Understanding War in Afghanistan är 

publicerade av universitetspress och författade av personer verksamma inom flera olika 

institut med kopplingar till säkerhetspolitik och konfliktstudier. De har också således blivit 

utsatta för granskning.   

 

För att undersöka vilka uttalade strategier som präglat tidsperioderna används de direktiv, 

Tactical Directives (TD), utgivna av ISAFs befälhavare. Att använda TD till analysen syftar 

till att undersöka förändringar i uttalade strategier över tiden. En viss noggrannhet behöver 

beaktas vid läsandet av TD eftersom direktiven ger en strategisk inriktning. Därmed kan de ha 

blivit utsatta för politisk press att kommunicera en strategi som nödvändigtvis inte stämmer 

överens med hur det militära uppträdandet faktiskt såg ut. Liknande dokument från NATO 

och dess partnerländer används för att försöka skapa en spårbarhet i kommunicerade mål även 

från politiskt håll där samma noggrannhet som tidigare nämnt måste användas.  

4. Analys 
Analysen genomförs med utgångspunkt i att varje tidperiod undersöks efter indikatorerna från 

operationaliseringen. Respektive tidsperiod avslutas en sammantagen bedömning av 

materialet för att avgöra vilken kombination av strategiskt fokus som rådde och därifrån kan 

antaganden om utfallet göras i enlighet med teorin. Efter analys av båda tidsperioderna 

presenteras det faktiska utfallet av dödsfall och då kan en diskussion föras om teorins 

förklaringskraft. För att kunna belysa vissa indikatorer ur operationaliseringen är det viktigt 

att de sätts i en kontext. Därför presenteras inledningsvis ISAFs truppmängd i Afghanistan 

under de perioder som skall analyseras.  
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Figur 5. Truppmängd i Afghanistan.

54 

4.1. Period 1 (2006-2009) 
Sammanställningen av materialet från perioden visar att TD från ISAF inte är tillgängliga. 

Kontakt med både ISAFs och NATOs press- och mediacenter gav svaret att de TD som 

utfärdades fram till december 2008 fortfarande är hemligstämplade och därför kommer de inte 

kunna användas för analys av uttalade strategier inom den här tidsperioden.
55

 För att motverka 

de problem som uppstår på grund av materialbrist används NATOs strategiska inriktning för 

Afghanistan och FNs riktlinjer för bland andra ISAFs arbete och huvuduppgifter. De 

dokumenten ger en stringens i strategisk inriktning under perioden och löser därför det 

problem som avsaknaden av TD skapar.  

Skydd av egen trupp: 

Som nämns ovan är stora delar av det material som är viktigt för analysen fortfarande 

hemligstämplat och därmed finns ingen spårbarhet genom perioden över uttalade strategier. 

Det TD från 2008 nämner dock inte skyddet av den egna truppen utan fokuserar istället på 

civilbefolkningens säkerhet och striden med motståndaren.
56

 Därmed kan indikator 1, 

strategier uttrycker explicit vikten av att skydda egen trupp, inte styrkas.  

Från 2006 till 2009 ökade omfattningen av ISAFs flygunderstöd markant med ett stort antal 

civila döda som följd, därför är indikator 2, användande av icke-diskriminerande 

vapeninsatser med högt antal civila dödsoffer, uppfylld. Förklaring presenteras under 

”Bekämpa motståndaren”. 
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Incidenter under indikatorn escalation of force är visade sig svår att mäta då data saknas för år 

2006 och för att incidenterna är så få i antal att de måste förstås ur minst två olika kontexter. 

Dels måste antalet incidenter jämföras med antalet trupper på plats i landet och dels behöver 

antalet incidenter jämföras över båda tidsperioderna för att kunna jämföra vad som bör ses 

som högt eller lågt antal. År 2007 resulterade i 71 civila döda till följd av våldseskalering, 

medan år 2008 och 2009 resulterade i 41 respektive 36 civila dödsoffer.
57

 Utifrån en första 

anblick kan man få intrycket att antalet incidenter minskar i samband med att antalet trupper 

ökar och därmed borde inte indikator 3 anses som uppfyllt. Jag vill däremot argumentera för 

att det rimligtvis borde göra det då resultaten för 2009-2012 sett till truppmängd ger ett helt 

annat perspektiv. Därmed anses också indikator 3 vara uppfylld för perioden då antalet civila 

dödsoffer är högt.  

Under perioden sker flera politiska påtryckningar för att tillgodose ett bättre skydd för den 

egna truppen.  Från 2006 upplevde bland annat Kanadas, Tysklands och Storbritanniens 

militära enheter politiska påtryckningar för att minska antalet döda och skadade soldater. Det 

resulterade i stora inköp av min- och splitterskyddade fordon, stridsvagnar, helikoptrar och 

taktikanpassning för att minska hotet från främst IEDer. Storbritannien investerade också i 

kraftigt förbättrad skyddsutrustning för den enskilde soldaten under samma period.
58

 Utifrån 

de politiska påtryckningar som rådde under perioden, vilka resulterade i materiella och 

taktiska förändringar, anses indikator 4, materiel anskaffas i syfte att skydda truppen, vara 

uppfylld. 

Skydd av civila: 

Det TD som finns tillgängligt från ISAF befälhavare utgivet i december 2008 tydliggör att 

befolkningen har en central roll i konflikten och att dess stöd för ISAF och den afghanska 

regeringen därmed är synnerligen viktigt. Det pekar på en medvetenhet om att befolkningen 

är värd att skydda, men samtidigt ges få konkreta exempel på hur detta skall genomföras i 

praktiken. Däremot poängteras det tydligt att ISAF-personal skall respektera den lokala 

kulturen och i största möjliga utsträckning överlåta ageranden såsom genomsökningar av hus 

eller moskéer till de afghanska säkerhetsstyrkorna vilket visar på kulturell medvetenhet.
59

 

Problemet som uppstår blir dock att endast ett TD från slutet av 2008 inte blir representativt 

för resten av perioden. Dock finns mötesprotokoll från 2006 där afghanska staten och det 

internationella samfundet beslutar om riktlinjer för både civila och militära insatser i 

Afghanistan. Där utrycks vikten av att mänskliga rättigheter respekteras och att alla parter 

ansvarar för befolkningens säkerhet vilken.
60

 De ståndpunkterna reflekteras också i ISAF’s 

Strategic Vision från april 2008 där det återigen fastlås att bland annat befolkningen och de 

mänskliga rättigheterna skall iakttas av alla parter.
61

 Därmed kan indikator 5, strategier 

uttrycker explicit vikten av att skydda civilbefolkningen, styrkas för perioden. Indikator 8, 
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vikten av kulturell medvetenhet kommuniceras, anses däremot obekräftad då 

materialtillgången är otillräcklig. Ingenting i det material som analyserats visar på en 

diskussion om, eller explicit begränsning i våldsanvändning för att uppnå del mål som 

kommunicerats. Det enda som kommer i närheten är TD från 2008 som menar att 

våldsanvändningen måste vara proportionell i förhållande till hotet man möter, vilket dock är 

en väldigt generell och oprecis formulering.
62

 Indikator 7, begränsningar i brukandet av våld, 

anses därför inte som uppfylld. 

Från 2006 till 2009 ökade omfattningen av ISAFs flygunderstöd markant med ett stort antal 

civila dödsoffer som följd, därför är indikator 6, icke-diskriminerande vapeninsatser med lågt 

antal civila dödsoffer som följd, ej uppfylld. Förklaring under ”Bekämpa motståndaren”. 

Bekämpa motståndaren: 

I enlighet med de två andra strategiska fokusen finns det endast ett publicerat TD vilket 

visserligen uttrycker att motståndaren måste bekämpas, men det är nödvändigtvis inte 

representativt för hela perioden. Däremot kan TD styrkas genom att det poängteras i The 

Afghanistan Compact att all säkerhetshotande verksamhet skall motverkas, samtliga olagligt 

beväpnade grupper skall lösas upp och att insatserna för att motverka opiumodling skall 

utökas då drogerna är en inkomstkälla för upprorsmakarna.
63

 ISAF’s Strategic Vision från 

april 2008 bedömer också att hotet från upprorsmakarna och stort och därför måste de 

motverkas och bekämpas för att ett säkrare Afghanistan skall bli möjligt.
64

 Därmed kan 

indikator 9, strategier uttrycker explicit vikten av att bekämpa motståndaren, anses vara 

uppfylld för perioden. 

Intensifieringen av stridigheterna i Afghanistan som spreds över landet under 2005 och 2006 

resulterade i ett mer aggressivt användande av luftmakt från ISAFs sida för att understödja 

markförbanden att stoppa motståndaren. År 2006 ökade antalet släppta bomber/robotar till 

2644st, vilket skall jämföras med endast 176st under 2005.
65

 Bombningarna år 2006 

resulterade i 116 civila dödsfall.
66

 För år 2007 och 2008 fortsatte siffrorna att stiga till 5198st 

respektive 5051st släppta bomber/robotar, vilket resulterade i 312 och 552 civila dödsfall 

vilket är en mycket kraftig ökning jämfört med 2006.
67

 Utifrån ökningen av både antalet 

släppta bomber/robotar och antalet civila dödsoffer anses indikator 2, användande av icke-

diskriminerande vapeninsatser med högt antal civila dödsoffer och indikator 10, frekvent 

användande av icke-diskriminerande vapeninsatser, vara uppfyllda för perioden. 

I perioden fram till sommaren 2009 var intresset för nattliga räder förhållandevis lågt, och 

beräknas till ca 20st i månaden.
68

 Även om antalet i sig är förhållandevis lågt visar det ändå 
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på att en typ av offensivt uppträdande används över tiden i syfte att påverka motståndaren i 

områden där denne är verksam. Därmed anses indikator 11, offensiva operationer som 

nattliga räder genomförs, vara uppfylld.  

Sammanfattning av period 1:  

Analysen av perioden visar att det råder en kombination av att skydda den egna truppen och 

att bekämpa motståndaren eftersom fler än 75% av deras indikatorer uppfylldes. 

Kombinationen motsvarar alternativ tre i Zambernardis teori och därmed borde utfallet vara 

ett stort antal nedkämpade motståndare och lågt antal döda egna soldater men med ett stort 

antal civila dödsoffer som bieffekt om teorin stämmer. Det skall dock påpekas att bristen på 

material ifrån ISAFs arkiv gör analysens resultat mindre tillförlitlig, och publicering av de TD 

som saknas skulle kunna resultera i ett annorlunda utfall vid en liknande undersökning.  

Skydda egen trupp Skydd av civila Bekämpa motståndaren 

1 – Obekräftad 5 – Uppfylld 9 – Uppfylld 

2 – Uppfylld 6 – Ej uppfylld 10 – Uppfylld 

3 – Uppfylld 7 – Ej uppfylld  11 – Uppfylld  

4 – Uppfylld  8 – Obekräftad 

Figur 6. Summering av indikatorer för perioden 2006-2009. 

4.2. Period 2 (2009-2012) 
För perioden finns TD från ISAF tillgängliga juli 2009, augusti 2010 och november 2011 

vilket innebär att innehållet blir representativt för nästan hela perioden. Det underlättar 

analysen och skapar både spårbarhet och stringens vilket inte återfinns i tidigare period på 

samma sätt. 

Skydd av egen trupp: 

Analysen av de TD som finns för perioden visar att visst fokus läggs på skyddet av den egna 

truppen. Det är inte ett lika stort fokus eller lika tydligt uttryckt som befolkningens säkerhet 

och striden med motståndaren är men det uttrycks fortfarande explicit. Bland annat ställs krav 

på att befälhavare på alla nivåer skall använda till buds stående medel för att skydda den egna 

truppen.
69

 ISAFs befälhavare menar också att insatserna för att minska antalet döda soldater 

måste öka, och att ingenting i TD begränsar en soldats eller officers rätt att värna sig själv mot 

motståndaren.
70

 Därmed anses indikator 1, strategier uttrycker explicit vikten av att skydda 

egen trupp, vara uppfylld. 

Under perioden minskar antalet civila dödsoffer orsakade av flygunderstöd kraftigt, trots att 

antalet vapeninsatser förhåller sig ungefär lika med tidigare period. Därmed uppfylls inte 
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indikator 2, användande av icke-diskriminerande vapeninsatser med högt antal civila 

dödsoffer. Förklaring ges under ”Bekämpa motståndaren”.  

Incidenter under indikatorn escalation of force bör som tidigare nämnt återkopplas mellan 

tidsperioderna för att avgöra vad som är ett högt eller lågt antal civila dödsoffer. År 2010 

resulterade i 45 civila dödsoffer vilket är jämförbart med tidigare period, medan år 2011 och 

2012 endast resulterade i 38 respektive 14 civila dödsoffer.
71

 Återkopplat till truppmängden i 

landet vid respektive år framgår också att antalet incidenter minskat trots en dubblering av 

antalet trupper. Därmed uppfylls inte indikator 3 för perioden.  

Analysmaterialet visar inte på någon diskussion eller exempel för att det skulle genomförts 

några större materielinvesteringar under perioden. Man kan dock argumentera för att det vore 

logiskt med tanke på den tydliga ökningen av trupper som sker under perioden och att det 

därmed borde behöva tillföras stora mängder materiel. Dock har det inte kunnat påvisas i 

analysmaterialet och därmed är indikator 4, materiel anskaffas i syfte att skydda truppen, 

obekräftad. 

Skydd av civila: 

Det TD som släpptes 2009 lägger mycket stort fokus på att civilbefolkningen måste skyddas 

ifrån både de egna truppernas och motståndarens våld samt att deras traditioner och kultur 

måste respekteras vid genomförandet av alla operationer. De TD som följer efter 2009 

fortsätter och förtydligar egentligen bara den inriktningen och fokus fortsätter vara att 

befolkningen skall skyddas och respekteras.
72

 Vidare förtydligas insatsreglerna explicit i TD 

från 2009 och 2010 där kraven för att använda flygunderstöd och indirekt bekämpning skärps 

kraftigt. Alla ISAFs förband beordras också iaktta och respektera den lokala kulturen vid 

genomförandet av sina operationer och i största möjliga mån låta de afghanska 

säkerhetsstyrkorna vara drivande vid genomsökningar av hus eller byar.
73

 Utifrån detta anses 

indikatorerna 5, strategier uttrycker explicit vikten av att skydda civilbefolkningen, 7, 

begränsningar i brukandet av våld, och 8, vikten av kulturell medvetenhet kommuniceras, 

vara uppfyllda.  

Under perioden sker en kraftig reducering av antalet civila dödsoffer orsakade av 

vapeninsatser från flygunderstöd trots att antalet vapeninsatser ökar. Orsaken till reduceringen 

av civila dödsoffer kan vara flera, exempelvis mer precis ammunition eller att striderna med 

motståndaren inte förs bland befolkningen i lika stor utsträckning. Oavsett orsak innebär 

reduceringen att indikator 6, icke-diskriminerande vapeninsatser med lågt antal civila 

dödsoffer som följd, är uppfylld. 

Bekämpa motståndaren: 

Analysen av de TD som finns tillgängliga under tidsperioden visar på ett uttalat fokus att 

bekämpa motståndaren och i TD från 2009 anges explicit striden med motståndaren som ”Our 
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strategic goal is to defeat the insurgency”
74

. Detta är en trend som fortsätter under de följande 

åren där striden med motståndaren anses ha mycket hög prioritet. Därför uppfylls indikator 9, 

strategier uttrycker explicit vikten av att bekämpa motståndaren. 

Data visar att under 2009 fälldes 4184st bomber/robotar vilket resulterade i 359 civila 

dödsoffer.
75

 År 2010 och 2011 släpptes 5101st och 4896st bomber/robotar vilket resulterade i 

171 respektive 187 civila dödsoffer.
76

 I materialet för år 2012 har det inte funnits några data 

som visar på antalet fällda bomber/robotar, dock resulterade flygunderstödet ändå i 126 civila 

dödsoffer.
77

 Totalt sett visar perioden på en ökad användning av flygunderstöd som medel för 

att bekämpa motståndaren, men ändå minskar antalet civila dödsoffer jämfört med tidigare 

period. Därmed anses indikator 10, frekvent användande av icke-diskriminerande 

vapeninsatser, vara uppfylld. 

Under den andra hälften av 2009 ökade antalet nattliga räder mycket kraftigt. Under tidigare 

period dokumenterades frekvensen av nattliga räder till omkring 20st i månaden. I slutet på 

2009 hade antalet stigit till 90st i månaden och under våren 2010 steg det ytterligare till 

omkring 250st i månaden. Under sommaren 2010 fortsatte antalet att stiga till över 600st i 

månaden och vissa källor menar att antalet som högst var närmare 1200st per månad under 

våren 2011.
78

 Utifrån den datan anses indikator 11, offensiva operationer som nattliga räder 

genomförs, vara uppfylld. 

Sammanfattning av period 2:  

Analysen av andra halvåret 2009-2012 visar att perioden präglats av ett fokus på att skydda 

civila och att bekämpa motståndaren eftersom mer än 75% av deras indikatorer uppfylldes. 

Det motsvarar alltså alternativ två i Zambernardis teori. Det innebär enligt teorin att perioden 

borde präglas av ett högt antal nedkämpade motståndare och lågt antal civila dödsoffer men 

med bieffekten att dödsfallen bland den egna truppen borde vara högt.  

Skydda egen trupp Skydd av civila Bekämpa motståndaren 

1 – Uppfylld 5 – Uppfylld  9 – Uppfylld  

2 – Ej uppfylld 6 – Uppfylld  10 – Uppfylld 

3 – Ej uppfylld 7 – Uppfylld  11 – Uppfylld  

4 – Obekräftad  8 – Uppfylld  

Figur 7. Summering av indikatorer för perioden 2009-2012. 
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4.3. Utfall för båda perioderna  
Analysen visar att den första perioden, 2006-2009, präglades av ett fokus på att skydda den 

egna truppen och bekämpa motståndaren. Det innebär enligt teorin att det faktiska utfallet 

borde ha resulterat i ett stort antal nedkämpade motståndare och lågt antal döda egna soldater 

men med ett stort antal civila dödsoffer som bieffekt. Den andra perioden, 2009-2012, 

präglades däremot av ett fokus på att skydda civila och samtidigt bekämpa motståndaren 

vilket enligt teorin borde resultera i stort antal döda motståndare, lågt antal civila dödsoffer 

men ett högt antal döda egna soldater. För att undersöka teorins förklaringskraft för 

Afghanistan används det statistiska utfallet under åren 2006-2012 där varje kategori av 

dödsfall analyseras var för sig.  

 
Figur 8. Antalet döda soldater.

79 

 
I absoluta tal kan det observeras att antalet döda soldater ökar varje år fram till 2010 för att 

sedan minska kraftigt under 2011 och 2012. Den tydliga ökning av förluster som sker mellan 

2008 och 2009 skulle kunna förklaras av strategibytet mellan de två perioderna där skydd av 

egen trupp inte längre stod i fokus från 2009 vilket i sådana fall stämmer väl med teorin. 

Under 2011 och 2012 avtar dock antalet dödsfall i en snabb takt trots att det strategiska 

fokuset fortfarande inte låg på att skydda den egna truppen. Trenderna mellan de undersökta 

tidsperioderna visar dock att antalet döda soldater fram till 2009 är att anse som lågt, medan 

antalet efter 2009 är att anse som högt. Utfallet stämmer därför väl överens med vad teorin 

förutspår.  

Den reduktion av dödsfall som sker under 2011 och 2012 skulle kunna förklaras av att ISAF 

påbörjar en nedtrappning av insatsen och utdragning av trupper i landet. Detta sker även 

simultant med att de Afghanska säkerhetsstyrkorna övertar ett allt större ansvar för säkerheten 
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i landet och en mer ledande roll i striderna med motståndaren. Ett annat alternativ är att 

motståndarens vilja att söka strid med ISAF minskat och att de istället anpassat sin taktik. 

Oavsett kvarstår dock trenden i ett högre antal döda soldater än under tidigare period vilket är 

det som teorin förutspår. 

 
Figur 9. Civila dödsoffer från stridsrelaterade händelser.

80
  

Statistiken för civila dödsoffer visar att det i absoluta tal sker en ökning från år 2006 och ända 

fram till 2011 för att sedan minska något till 2012. Det är ett resultat som inte förklaras av 

teorin då analysen visar att antalet civila dödsoffer borde vara högt mellan 2006 och 2009 och 

lågt mellan 2009 och 2012. Om man istället tittar på vem som orsakat förlusterna uppstår ett 

annat resultat. Den mängd civila som dödats av Pro-Government Forces (Där ISAF och 

USFOR-A är huvudaktörerna) är mycket högre under åren fram till 2008 för att sedan minska 

för varje år fram till 2012. Det utfallet däremot stämmer mycket bra överens med vad teorin 

förutspår eftersom befolkningens säkerhet inte stod i fokus under åren fram till 2009 medan 

befolkningens säkerhet prioriterades i den efterföljande tidsperioden.  

Tyvärr påbörjade UNAMA sina rapporter först 2007 och därför saknas god statistik för 2006. 

Den statistik som använts för 2006 gör ingen uppdelning mellan aktörerna utan presenterar 

bara en total summa vilket skapar en liten diskrepans i statistiken. Faktum kvarstår dock att 

trenderna i antalet civila dödsoffer förhåller sig så som teorin förutspår.  
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Figur 10. Antalet nedkämpade motståndare under perioden.

81
 

 
Grafen ovan visar att antalet nedkämpade motståndare ökar varje år fram till 2010 för att 

sedan under 2011 och 2012 landa på nivåer som ungefärligt motsvarar 2009 och 2008. 

Eftersom båda tidsperioderna i analysen har fokus på att bekämpa motståndaren borde 

trenderna visa på ett högt antal. Varje år fram till 2010 ökar antalet vilket innebär en ökande 

trend. Trenden skulle kunna ses som en förklaring av att det i båda tidsperioderna sker en 

intensifiering av strider med motståndaren vilket innebär att utfallet i båda tidsperioderna 

anses vara högt. Utfallet måste också förstås utifrån den aspekten att konflikten blossar upp 

först mellan 2005 och 2006 för att därefter intensifieras av stridigheter i hela landet ett antal år 

framåt, vilket nämndes i avgränsningarna. Därför tolkas utfallet av nedkämpade motståndare 

som högt under perioden 2006-2009 även om antalet i absoluta tal är lägre än perioden 2009-

2012. Utfallet stämmer således väl överens med vad teorin förutspår. 

I likhet med utfallet för antalet döda soldater skulle den reduktion av nedkämpade 

motståndare som inträffar under 2011 och 2012 kunna förklaras av att ISAF påbörjade sin 

nedtrappning av insatsen och urdragning av trupper i landet. Samtidigt fick de Afghanska 

säkerhetsstyrkorna allt större ansvar för landets säkerhet.  

4.4. Ett alternativt utfall  
Zambernardis teori som förklaringsmodell definierar inte tydligt hur man ska mäta utfall. 

Därför presenteras även ett alternativt utfall som mätts enligt andra kriterier, vilka anges i 

operationaliseringen av den beroende variabeln. Syftet är att undersöka om utfallet blir 

annorlunda när dödsfallen sätts i förhållande till truppmängden. Eftersom det är rimligt att 

anta att konflikten påverkas av truppmängden syftar det alternativa utfallet till påvisa andra 

sätt att tillämpa teorin på samma statistik.  
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Figur 11. Antalet döda soldater i förhållande till truppmängden i Afghanistan. 

Utfallet sett som ett förhållande mellan antalet döda soldater och antalet trupper i landet för 

varje år så visar en helt annan bild än tidigare.  Siffrorna visar omvänt förhållande än vad 

teorin förutspår enligt kombinationen av strategiskt fokus. Det är alltså procentuellt räknat fler 

soldater som dör 2006-2009, alltså under de år man tydligt fokuserade på att skydda truppen. 

Omvänt är det färre soldater som dör, procentuellt räknat, 2009-2012 vilka är de år skyddet av 

den egna truppen inte prioriterades. Det är en observation som tydligt motsäger teorin och 

påvisar ett problem med teorins förklaringskraft.  

 
Figur 12. Förhållande mellan nedkämpade motståndare och truppmängd i Afghanistan. 

På samma sätt framträder en helt annan bild av resultatet om antalet nedkämpade motståndare 

ställs i förhållande till antalet trupper i landet. Då syns istället en minskande trend i 

nedkämpade motståndare för varje år förutom 2007 och 2012. Det stämmer dåligt med teorin 
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eftersom båda tidsperioderna fokuserade på att bekämpa motståndaren. Resultaten av det 

alternativa utfallet visar en brist i teorins förklaringskraft men eftersom operationaliseringen 

utgick ifrån absoluta tal kommer dessa resultat inte avhandlas i resultatdiskussionen.  

4.5. Resultatdiskussion  
Skydd av egen trupp: 

Analysen visar att utfallet av förluster bland egen trupp förhåller sig på det sätt som teorin 

förutsäger. Antalet förluster av egen trupp är lågt fram till 2009 eftersom det strategiska 

fokuset prioriterade skyddet av truppen och omvänt gäller för perioden efter 2009 då antalet 

förluster ökade till följd av att skyddet av truppen inte längre var prioriterat. Den reducering 

av antalet döda soldater som inträffar under 2011 och 2012 förändrar visserligen inte 

resultatet men innebär ändock en kraftig förändring i trenden. Det skulle kunna förklaras av 

de afghanska säkerhetsstyrkornas allt aktivare roll i strävan efter att själva kunna ansvara för 

Afghanistans säkerhet och att ISAF därmed överfört stora delar av ansvaret för att påbörja 

nedtrappningen av trupper i landet.  Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att 

motståndaren inte lika aktivt söker strid med ISAF som tidigare utan exempelvis anpassat sin 

taktik till att fokusera på civilbefolkningen vilket stöds av statistiken för civila dödsoffer.  

Skydd av civila: 

Även för civila dödsoffer kan utfallet förklaras i enlighet med teorin. Mellan 2006 och 2009 

är andelen civila dödsoffer orsakade av ISAF högt vilket kan förklaras av att skydd av 

befolkningen inte var det strategiska fokuset. Mellan 2009 och 2012 när det strategiska 

fokuset skiftat till befolkningens säkerhet minskade antalet civila dödsoffer orsakade av 

ISAF. Därmed stämmer utfallet med vad teorin stipulerar även för den andra tidsperioden 

vilket innebär att teorins förklaringskraft är god även i denna kategori.  

Om man däremot väljer att se skyddet av befolkningen i absoluta tal, och beaktar statistiken 

utan att ta hänsyn till vilken part som är skyldig, så har antalet civila dödsoffer ökat varje år 

fram till 2011 trots fokus på befolkningens säkerhet från andra halvan av 2009. Flera COIN-

teoretiker menar att skydd av befolkningen i förlängningen innebär skydd ifrån alla typer av 

våld, hot eller subversiv verksamhet oavsett aktör. Om det totala antalet civila dödsoffer ökar 

för att motståndaren dödar allt fler civila, trots upprorsbekämparens försök att skydda dem, 

kan man betrakta insatserna för befolkningens säkerhet som otillräckliga eller rent utav 

misslyckade. I likhet med vad som nämnts ovan skulle en förklaring till det ökande våldet 

mot civila kunna förklaras av att motståndaren inte längre söker strid med ISAF utan istället 

riktat sina aktioner mot att terrorisera eller straffa civilbefolkningen.  

Bekämpa motståndaren: 

Båda av de undersökta tidsperioderna hade ett strategiskt fokus på att bekämpa motståndaren, 

och utfallet visar på en ökande trend sett till det nedkämpade antalet. Antalet nedkämpade 

motståndare är därför att anse som högt i båda perioderna. Precis som har nämnts tidigare kan 

den minskning i antal som inträffar 2011 och 2012 förklaras av att ISAF minskar sin 

truppmängd i landet och att de afghanska säkerhetsstyrkorna får ett allt större ansvar för 
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landets säkerhet. Reduceringen skulle också kunna förklaras av att motståndaren slutat söka 

strid med ISAF och istället inriktat sig på civila. 

Utfallet av antalet nedkämpade motståndare stämmer därmed väl överens med vad teorin 

förutspår.  

Sammanfattning: 

Som förklaringsmodell lyckas teorin att förklara de utfall som syns i statistiken genom att 

förutsäga vilka skillnader som uppstår i dödsoffer när det strategiska fokuset skiftar från 

skydd av egen trupp till skydd av civilbefolkningen. Därmed kan man inom ramen för de två 

tidsperioderna påstå att det faktiskt förekommer ett förhållande likt det trilemma som 

Zambernardis teori förespråkar eftersom förmågan till skydd av den egna truppen nedgår till 

förmån för ett ökat skydd av civilbefolkningen. ISAFs ambitioner om att minska antalet civila 

dödsoffer har alltså gett resultat genom att fokusera på befolkningens säkerhet trots en 

upptrappning av konflikten under 2009 och 2010. Problemet med den här slutsatsen är tyvärr 

att det förutsätter att man som läsare är godtycklig i tolkningen av statistiken då detta resultat 

endast gäller om man ser till absoluta tal och endast till ISAFs andel av civila dödsoffer. Men 

eftersom operationaliseringen av den beroende variabeln fastställdes till absoluta tal fördelade 

på vem som var ansvarig anses utfallet överensstämma med teorin.  

En helt annan slutsats framträder om läsaren istället utgår från statistiken där antalet trupper 

sätts i förhållande till antalet dödsoffer och ser civila dödsoffer i sin helhet, alltså även de som 

orsakats av motståndaren. Då blir istället teorin som förklaringsmodell helt misslyckad 

eftersom det förutspådda utfallet står i rak motsats till det statistiska utfallet. Teorins 

förklaringskraft är alltså beroende av hur man mäter utfallet vilket med stor sannolikhet 

grundar sig i teorins enkelhet. Utan tydliga avgränsningar eller specifika mått blir teorin som 

förklaringsmodell svår att varken stärka eller dementera eftersom det finns många olika sätt 

att mäta utfallet. Detta visas genom att beakta analysens alternativa utfall vilket visar att 

absoluta tal och förhållandevärden både kan bekräfta och dementera teorins förklaringskraft i 

samma fall.  

5. Resultat 

5.1. Svar på frågeställningen 
Arbetet avsåg att besvara frågeställningen; Finns det ett inbyggt motsatsförhållande mellan 

att bekämpa motståndaren, skydda egen trupp och skydda civila där upprorsbekämparen kan 

lösa två uppgifter samtidigt men endast på bekostnad av en minskad förmåga att lösa den 

tredje? 

Utifrån arbetets analys får frågeställningen till svar att ett motsatsförhållande faktiskt råder 

mellan de tre uppgifterna. Detta åskådliggörs genom att ett skifte i strategiskt fokus från 

skydd av egen trupp till skydd av civila resulterade i en spårbar förändring i utfallet. 

Förmågan att skydda den egna truppen minskade till förmån för att kunna skydda 

civilbefolkningen samtidigt som förmågan att bekämpa motståndaren vara hög över tiden. 

Den obalans som uppstod mellan de olika uppgifterna kan förklaras med hjälp av 
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Zambernardis teori, vilken har tillräcklig förklaringskraft för att förutspå de förändringar i 

utfall som inträffar vid ett skifte av strategiskt fokus.  

5.2. Kritik mot undersökningens resultat 
En av de punkter som kunnat påverka analysen, och därmed resultatet, är tillgången på 

material. Dels är flera av de TD som var viktiga för analysen fortfarande hemligstämplade 

och finns därför inte tillgängliga. Vidare är kvaliteten på data om civila dödsoffer och 

nedkämpade motståndare mer eller mindre bristfällig då de nödvändigtvis inte återspeglar 

verkligheten utan visar på en lägstanivå eller utgår ifrån uppskattningar. Det i sin tur innebär 

att analysen av statistiken och den efterföljande resultatdiskussionen kan vara missvisande 

eftersom de utgår ifrån material som ger en skev bild av det faktiska händelseförloppet.  

Ytterligare kritik måste också riktas mot valet av fall. ISAF är en multinationell styrka som 

arbetar på mandat av FN med omkring 40 deltagande nationer. Även om ISAF har ett 

generellt och gemensamt strategiskt fokus i olika tidsperioder betyder inte det nödvändigtvis 

att alla ingående nationer följer de uppsatta riktlinjerna. Exempel på detta är de olika 

nationella caveat, alltså begränsningar eller inriktningar i insatsen, som bara vissa nationer 

måste rätta sig efter. I förlängningen innebär det att det finns en osäkerhet i om alla 

deltagande nationer faktiskt genomförde militära operationer utifrån de strategiska fokus som 

analysen visar på.  

Kritik skall också riktas till operationaliseringen där det argumenteras för att endast dödsfall 

skall mätas i analysen. Hade skadade räknats med är det möjligt att arbetets resultat blivit 

annorlunda då antalet skadade i respektive kategori hade skapat högre detaljupplösning i 

undersökningen. Ytterligare problem med operationaliseringen är användandet av absoluta 

tal. Som det alternativa utfallet visar så påverkas teorins förklaringskraft av hur man mäter 

förändringar i utfall. Därmed finns fog för att kritisera att endast absoluta tal användes, och 

hade arbetet haft ett större tidsspann kanske andra sätt att mäta, exempelvis 

förhållandevärden, även kunnat analyseras och diskuterats.  

5.3. Resultatets innebörd för teorin och professionen  
Resultatet av arbetet visar att teorins förklaringskraft är tillräcklig för fallen om man mäter i 

absoluta tal. Det innebär att teorin som förklaringsmodell i viss mån stärks då Zambernardi 

själv inte underbygger teorin med någon statistik om motståndaren. Där bidrar arbetets 

resultat till att stärka teorin genom att påvisa att alla tre kategorier av dödsfall förhåller sig på 

det sätt som teorin förutspår. Vidare bidrar också resultatet till att fylla den forskningslucka 

som inträffar i Afghanistan efter år 2009 där inga undersökningar eller någon tidigare 

forskning har påträffats som försöker förklara skillnaden i dödsoffer.  

Arbetets resultat pekar också mot att förhållandenvärden inte kan användas för att förklara 

utfall enligt teorin vilket på så sätt bidrar till att avgränsa och utveckla teorin som 

förklaringsmodell. Därmed bidrar detta arbetet eftersom teorin inte tydliggör exakt hur man 

skall mäta utfall eller hög kontra låg förmåga att lösa en viss uppgift. Om teorin fortsätter 
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prövas med andra sätt att mäta utfall finns det goda chanser att ytterligare öka teorins 

förklaringskraft. 

För officersprofessionen innebär resultatet av detta arbete ett antal viktiga slutsatser. Om 

verkligheten förhåller sig så som teorin förutspår blir det synnerligen viktigt för professionen 

att förstå att strategiska skiftningar kommer resultera i vissa bieffekter vilka exempelvis kan 

vara en nedsatt förmåga till eget skydd eller nedsatt förmåga att skydda befolkningen. Det 

innebär också att framförallt chefer på högre nivå kan behöva taktisera med det för tillfället 

minst dåliga alternativet av de tre kombinationerna. Detta blir aktuellt eftersom irreguljära 

konflikter fortfarande är aktuella, vilket ses genom bland annat svenskt deltagande inom 

ramen för MINUSMA i Mali och fortsatt truppbidrag till RSM i Afghanistan. Konflikter är av 

sin natur våldsamma och kommer antagligen alltid leda till dödsoffer i de tre kategorierna 

oavsett vad en militär aktör väljer att fokusera på. Men om bieffekterna kan förutspås kan 

också det minst dåliga alternativet väljas redan på förhand. I förlängningen innebär det att de 

negativa effekterna som kommer inträffa kanske också kan minskas genom att förebyggande 

insatser kan fokuseras inom ett specifikt område.  

5.4. Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån de resultat som redovisats står det klart att teorin som förklaringsmodell har vissa 

nackdelar. För att öka teorins förklaringskraft är ett förslag att i detalj studera ett eller ett fåtal 

förband inom ramen för ISAF för att utröna exakt hur militära operationer genomfördes under 

en viss period för det förbandet. Då kan också antalet motståndare som nedkämpas, antalet 

civila dödsoffer som orsakas och hur många soldater som dött undersökas väldigt noggrant 

vilket skulle ge värdefull data för att ytterligare undersöka teorins förklaringskraft.  

Ett annat alternativ för fortsatt forskning är att pröva teorins förklaringskraft genom att 

använda andra sätt att mäta utfall. Exempelvis skulle Afghanistan som fall kunna undersökas 

igen men utifrån andra variabler än vad som undersökts i detta arbete.   
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