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Legitimitet inom ett COIN-perspektiv. 
– Hur tolkas och nyttjas begreppet legitimitet i ett COIN-perspektiv av det svenska PRT i 
Afghanistan och skiljer sig detta mot uppfattningar och rekommendationer inom forskning om 
upprorsbekämpning eller i amerikansk doktrin? 
 
Sammanfattning: 
Uppsatsens problemställning utgår från en eventuell brist i utbildning eller kunskap om gällande 
doktriner för svenska förband i utlandstjänst. Uppsatsen har ansatsen att visa på en ögonblicksbild 
av hur ett svenskt förband tolkar begreppet legitimitet och hur det arbetar med att stödja detta i 
genomförandet av verksamheten. Jämförande underlag och även analysverktyg utgår från ett brett 
urval inom forskning om upprorsbekämpning och även amerikanska doktriner samt reglementen. 
 
Uppsatsen utgår från att begreppet legitimitet har stor betydelse för teorier kring 
upprorsbekämpning och även för den använda amerikanska doktrinen. Begreppet legitimitet har 
definierats med hjälp av tre frågeställningar, Legitimitet för vem, Vem ska uppfatta vad som 
legitimt? samt Vem genererar legitimiteten åt vad? 
 
Resultatet visar på att det svenska förbandet i det undersökta exemplet har en bred syn på 
begreppet legitimitet och kopplar det till såväl sig själva som statsmakten i värdlandet och detta 
både mot befolkningen i hemlandet och också i operationsområdet. Skillnaderna mot vad som i 
uppsatsen redovisas som COIN teori eller amerikansk doktrin är små. En viktig del är dock att 
uppsatsen visar på att det svenska förbandets huvudsakliga definition av legitimitet inom ett 
COIN-perspektiv är stärkandet av landets säkerhetsorganisationers legitimitet kontra den egna 
befolkningen. Detta skulle skilja sig mot ovan redovisad teori och doktrin. 
 
Nyckelord: Legitimitet, COIN, uppror, upprorsbekämpning, Afghanistan 
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Legitimacy in a COIN perspective. 
 
Abstract: 
The essay presentation of a problem proceed from a possible lack of training or knowledge about 
valid doctrines for Swedish units conducting service abroad. The essay have the goal  to give a 
snapshoot picture of how a Swedish unit interpret the concept of legitimacy and how the unit 
works with different aspects to support this. Relating material and also the tool for conducting the 
analysis are gathered from a wide selection of science in counterinsurgency and also American 
doctrines. 
 
The paper assumes that the concept of legitimacy is important in theories surrounding 
counterinsurgency and also for the used American doctrine. The concept of legitimacy has been 
defined by three issues, Legitimacy for whom, Who will perceive what is legitimate? and Who 
generates legitimacy for what?  
 
The result shows that the Swedish unit in the examined example has a width of vision of the 
concept of legitimacy and linking it to both themselves as the state of the host country and that 
both the population in both the home and area of operation. The differences of what is in the paper 
are reported as COIN theory or the American doctrine is small. An important part is that the paper 
shows that the Swedish's unit primary definition of legitimacy in a COIN perspective, are the 
strengthening of the country's security organizations legitimacy versus its own population. This 
would differ from the above reported theory and doctrine. 
 
Key words: Legitimacy, COIN, insurgency, counterinsurgency, Afghanistan 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

If you just look at how we are perceived in the world and the kind of criticism we have 
taken over Guantanamo, Abu Ghraib and renditions, whether we believe it or not, people 
are now starting to question whether we’re following our own high standards1 
                    Colin Powell 

 
Legitimitet, kan ett sådant abstrakt begrepp påverka någonting för svenska soldater eller 
officerare? Om svaret är ja och legitimitet har blivit krig på 2000-talets komplement till kulor 
och krut, vad skulle detta då kunna tänkas innebära för svenska soldater och officerare. Denna 
uppsats avhandlar legitimitet och vad detta begrepp kan komma att innebära för svenska 
förband i främst Afghanistan men även i andra missionsområden. 
 
Under mina förberedelser inför utlandstjänstgöring i Afghanistan anskaffade jag ett större 
antal böcker till mitt förband. Urvalet sträckte sig från böcker av mer eller mindre skönlitterär 
karaktär till rena faktaböcker. I flera av dessa böcker dök begreppet Counterinsurgency 
(COIN) upp vid flera tillfällen. Efter att ha läst igenom delar av detta underlag kände jag igen 
mycket av det som diskuterats på utbildningar inför mina tidigare utlandstjänstgöringar, men 
även mina egna funderingar kring krigföring i lågkonfliktsområden. När tillfället att skriva en 
C-uppsats inför kommande högre stabsutbildning dök upp blev det ett tillfälle för mig att 
undersöka detta ämnesområde. 
 
Något som jag snabbt fastnade för inom COIN var begreppet legitimitet. Detta är ett brett och 
svårbestämt begrepp, som jag bland annat fick tillfälle att diskutera mycket under en 
utbildning i Kabul under våren 2009. Därav kom jag in på uppsatsens huvudtema, Legitimitet 
inom COIN. 
 
Under kursen i Kabul som genomfördes tillsammans med både afghaner och internationella 
militära och civila representanter från hela världen fanns tillfällen att diskutera många olika 
frågeställningar. Dessa gav en ökad inblick i den bredd av uppfattningar som existerar 
avseende val av metoder för att lyckas med arbetet i Afghanistan. I denna diskussion insåg jag 
behovet av att övergripande målsättningar, centrala begrepp och i viss mån metoder 
harmoniserade mellan alla de individer, organisationer samt de länder som är engagerade i 
konflikten.  
 
Vad är då kopplingen till Sverige och den svenska Försvarsmakten? Under det senaste 
decenniet har den svenska Försvarsmakten förändrats i mycket stor uträckning. Dess numerär 
har skurits ner kraftigt, dess organisation har förändrats, materiel har bytts ut samt en stor 
anpassning har skett mot Nato avseende doktriner och metoder. Ett exempel på detta är den 
omfattande valideringsprocess som Försvarsmakten har påbörjat som sker enligt Nato´s 
Operational Capabilities Concept (OCC) koncept.2 Ett annat exempel är övergången av 

                                                
1 Artikel av Karen DeYoung and Peter Baker, (2006), Bush Detainee Plan Adds to World Doubts Of U.S, Powell 
Says. 
2 Nato, (1999), Towards a Partnership for the 21st Century, Homepage. 
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eldledningsmetoder som nu sker enligt Nato Standard Nato Agreement (STANAG) och inte 
som tidigare enligt en egen svensk modell.3 Andra exempel är hur Sverige övergett egna 
ledningssystem för att istället övergå till Nato system (Link 16) för att bli mer kompatibla. 
Denna utveckling har ställt gamla arbetssätt och gammal teknik mot nya dito och under 
förändringen också stött på motstånd från olika håll.4 
 
Inom doktrinutvecklingen har Försvarsmakten bland annat genom utgivandet av Doktrinen 
för gemensamma operationer samt Doktrin för markoperationer genomfört en viss anpassning 
mot Nato. Samtidigt som hela denna förändring sker, genomför Sverige insatser 
internationellt och då också ofta under Nato´s ledning. Härvid förväntas också Sverige som 
deltagande nation följa Nato´s doktriner i dessa av Nato ledda operationer. Resonemanget 
angående betydelsen av övergripande målsättningar, centrala begrepp och i viss mån metoder 
blir i en sådan dynamisk miljö ännu mer relevant. 
 
Sveriges största utländska engagemang finns i nuläget i Afghanistan där Sverige bidrar med 
ca 400 soldater inom ramen för ett Provincial Reconstruction team (PRT). Det svenska 
området omfattar fyra provinser i norra Afghanistan. Provinserna heter Jawzjan, Sari-Pul, 
Balkh och Samangan, (se även bilaga 3). Den svenska huvudbasen är förlagd i Mazar-E-
Sharif som ligger i Balkh provinsen. Engagemanget i Afghanistan är delvis annorlunda än vad 
Sverige tidigare varit involverade i. Detta baseras på att i Afghanistan deltar Sverige som en 
part på regeringens sida.5 Denna miljö kommer att utnyttjas i den inhämtning av det underlag 
som denna uppsats utnyttjar i sin undersökning. Sverige och Försvarsmakten är engagerade 
internationellt i många olika länder och om detta finns det också en samstämmighet om att 
Sverige skall fortsätta med.6 Detta stöds också av huvuddelen av partierna i Riksdagen. Efter 
att alla beslut har fattats och styrkor har sänts iväg, finner sig svenska officerare och soldater i 
annorlunda miljöer och med svåra uppgifter att lösa.  
Det är för dessa som jag hoppas att denna uppsats kan vara till vägledning. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
I samband med att Försvarsmakten genomför utlandsinsatser bör både målen och metod vara 
kända respektive förstådda av den personal som genomför insatsen. Inom COIN finns det 
flera olika delar som bygger upp teorin avseende metoder om upprorsbekämpning. En del av 
detta är det som avhandlar legitimitetsbegreppet. I litteraturen som redovisas senare i denna 
uppsats belyser flera erkända teoretiker inom området att legitimitet är betydelsefullt. I viss 
litteratur utnyttjas inte begreppet legitimitet men jag anser att det som avses ändå motsvarar 
begreppet som det utnyttjas i uppsatsen. Ett exempel på detta är André Beaufre´s resonemang 
om de moraliska aspekterna i att utforma en framgångsrik strategi.7 Begreppet legitimitet är 
dock mycket brett och det finns många uppfattningar om vad det egentligen är och vem det 
berör. Resonemanget leder vidare till att om det skulle finnas en stor osäkerhet och även 
okunskap om begreppet hos den involverade personalen så borde detta påverka möjligheterna 
att genomföra operationerna i insatsområdet på ett framgångsrikt sätt. Det borde även kunna 
påverka vår effektivitet i relationen med våra samarbetspartners i insatsområdet. Det skulle 
                                                
3 Försvarsmakten, Delårsredovisning (2008), HKV skrivelse  23386:74248, 2008-08-15, s. 20. 
4 Neppelberg, Peter (2009), Vad sa Tolgfors om JAS 39C/D, Svenska dagbladet, 2009-03-03. 
5 Försvarsberedningen rapport DS 2008:48, (2008), Försvar I användning, Stockholm: Edita Sverige. 
6 Ibid. 
7 Beaufre, André (1963), Modern strategi för fred och krig, Falköping: Gummessons tryckeri, s. 25-27 och 105-
122. 
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även kunna vara så att en eventuell differens avseende kunskapen om begreppet är 
överföringsbart på andra delar av COIN-teorin. Områdets bredd och omfattning medger dock 
att inom ramen för denna uppsats så kan enbart en begränsad ansats göras för att studera 
problemet. Min problemställning kommer därför enbart att omfatta en studie av svensk 
personals uppfattning och arbete inom detta område av COIN. 
 
Problemställningen för den här uppsatsen blir då följande: 
– Hur tolkas och nyttjas begreppet legitimitet i ett COIN-perspektiv av det svenska PRT i 
Afghanistan och skiljer sig detta mot uppfattningar och rekommendationer inom forskning om 
upprorsbekämpning eller i amerikansk doktrin? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka det (1) svenska PRT´s uppfattning om centrala 
begreppen inom COIN-teori och vad PRT anser bidra till ökad legitimitet dels (2) om det 
finns likheter mellan vad COIN-teori och amerikansk doktrin förespråkar och vad det svenska 
PRT förespråkar i det praktiska arbetet och definition av begrepp. 
I avsikt att svara upp mot ovanstående avser jag försöka svara på följande frågeställningar. 
 

 Hur uppfattas begreppet legitimitet i ett COIN-perspektiv, samt hur anses legitimitet 
uppnås i ett COIN-perspektiv? 

 Hur uppfattas begreppet legitimitet, samt hur anses legitimitet uppnås i ett COIN-
perspektiv av svensk personal i utlandsstyrkan? 

 Finns det likheter eller skillnader mellan vad COIN-teori och doktrin förespråkar 
kontra hur svensk personal på PRT uppfattar legitimitet samt hur legitimitet anses 
uppnås? 

1.3 Disposition 
 
Det inledande kapitlet i uppsatsen avhandlar bakgrund, uppgift, problemfrågeställningar och 
avgränsningar. I kapitel två kommer uppsatsens metodval att presenteras och beskrivas. 
 
I kapitel tre kommer jag att redovisa den teoribildning och analysverktyg som skall utnyttjas i 
uppsatsen. Jag skall definiera både kontexten och ett antal begrepp. Legitimitetsbegreppet 
kommer också att utvecklas. Jag kommer att kortfattat beskriva den amerikanska doktrinen 3-
24 Counterinsurgency och 3-24.2 Tactics in counterinsurgency samt visa hur dessa hänger 
ihop. I detta kapitel kommer jag att besvara min första frågeställning. 
Hur uppfattas begreppet legitimitet i ett COIN-perspektiv, samt hur anses legitimitet uppnås i 
ett COIN-perspektiv? 
 
I Kapitel fyra skall empirin baserat på intervjuunderlaget redovisas. Intervjugrupperna är stab 
samt fältförband. Underlaget kommer att fokusera på hur intervjupersonerna uppfattar 
begreppet legitimitet samt enheternas praktiska arbete. I slutet av kapitlet kommer en 
sammanfattning göras av de viktigaste delarna. Reliabiliteten avses att uppnås genom att en 
granskning av underlaget sker där oklarheter inte skall utnyttjas för fortsatt arbete. I detta 
kapitel kommer jag att besvara min andra frågeställning. Hur uppfattas begreppet legitimitet, 
samt hur anses legitimitet uppnås i ett COIN-perspektiv av svensk personal i utlandsstyrkan? 
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I kapitel fem kommer jag att diskutera skillnader mellan resultaten och svara på min sista 
fråga. Finns det likheter eller skillnader mellan vad COIN-teori och doktrin förespråkar 
kontra hur svensk personal på PRT uppfattar legitimitet samt hur legitimitet anses uppnås? 
Jag kommer därigenom också att kunna diskutera uppsatsens problemställning.  
 
Kapitel sex omfattar mina avslutande reflexioner och förslag på fortsatt forskning. 

1.4 Tidigare forskning om COIN, avgränsningar och antagande  
 
Begreppet COIN (Counterinsurgency) teori kommer i denna uppsats att vara ett 
samlingsbegrepp för tankar och idéer som har funnits kring detta ämne de senaste 50 åren. 
Spännvidden på detta är omfattande. Det jag kommer att utnyttja redovisas i uppsatsen och får 
i denna uppsats representera COIN-teori. Senare kommer jag också att utnyttja den 
amerikanska doktrinen 3-24 Counterinsurgency. Denna kommer att benämnas vid namn eller 
som COIN-doktrin. Läsaren påminns om att författaren inte nödvändigtvis anser eller 
förutsätter att detta betyder att dessa är samstämmiga eller lika. Sammantaget kommer jag att 
utnyttja begreppet COIN-perspektiv när jag avser det samlade underlaget avseende COIN från 
både redovisad teori och doktrin. Avseende legitimitetsbegreppet i den amerikanska doktrinen 
som kommer att utnyttjas förekommer det över 100 gånger, begreppet återkommer i flera 
avseenden och sammanhang inom de teoretiska resonemangen i doktrinen. Det återfinns även 
i de mer praktiska delarna. Under doktrinen finns ett antal reglementen. Dessa reglementen är 
avsedda att stödja chefer på taktisk nivå. Reglementen knyter an till doktrinen men innehåller 
framförallt konkreta råd på hur verksamhet skall utföras i en COIN-operation. Kopplingen gör 
att jag också utgår från att dessa reglementen är utformad för att stödja legitimiteten på olika 
sätt. Sammanfattningsvis kan det antas att såväl huvuddelen av COIN-teorierna samt COIN-
doktrinen betonar legitimitetsbegreppet som en väsentlig del i sitt innehåll. Detta borde också 
göra gällande att underliggande reglementen till doktrinen kan anses innehålla instruktioner 
som stödjer legitimiteten.  
 
Jag har valt att begränsa mitt intervjuunderlag till en kontingent FS16 som tjänstgjorde i 
Afghanistan vintern-våren 2008-2009. Detta har jag gjort av två skäl. Skäl ett var att den 
svenska kontingenten bemannar ett Provincial Reconstruction Team (PRT). Dessa är ett av de 
verktygen som International Security Assistance Force (ISAF) utnyttjar i Afghanistan för att 
genomföra operationerna och som har en mycket tydlig koppling till uppsatsens 
ämnesområde.8 Skäl två var att jag ville få en hanterbar mängd data från en mission för att få 
en ögonblicksbild av läget och att jag tjänstgjorde själv vid missionen vilket gjorde att jag på 
ett bra sätt kunde genomföra intervjuerna i nära anslutning till intervjupersonernas 
erfarenheter. 
 
Jag väljer bort omfattande jämförande studier av svenska doktriner då jag anser att dessa ej 
kommer att ha samma betydelse för svenska förbands styrningar och anpassningsbarhet i en 
internationell operation under själva genomförandet. Jag har också konstaterat att de delar i 
svenska doktriner som direkt kan kopplas till den verksamheten jag undersöker är svagt 

                                                
8 Malkasian, Carter & Meyerle, Gerald (2009) Provincial Reconstruction Teams: How do we know they work?, 
s. 3-7. 
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utvecklade. Jag kommer inte heller jämföra med NATO dokument då dessa bedöms vara 
mindre utvecklade inom detta område.9 
 
Avseende frågan om de svenska enheterna tillsammans med övriga resurser inom ISAF är 
tillräckliga för att genomföra uppgiften i Afghanistan så ligger den utanför ramen för denna 
uppsats. I min frågeställning i uppsatsen kommer jag att begränsa omfattningen på 
frågeställningen till att gälla just hur legitimitet tolkas och nyttjas. Detta innebär att jag inte 
kommer att värdera förbandets prioriteringar eller resultat avseende deras arbete. Detta gäller 
även vid min jämförande analys av vad det svenska förbandet gör, där jag undersöker 
förbandets intention snarare än eventuellt resultat. Detta gör jag för att inte hamna i en 
ohanterlig värderingssituation avseende resultatet. När resursbrist anges som en orsak till att 
vissa åtgärder inte genomförs kommer jag att påpeka detta tillsammans med de motiv som då 
anges. 
 
I min uppsats har jag antagit att läsaren har en viss insikt i svensk militär organisation, 
förhållandena i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan och svensk utrikespolitik. 
 
Jag kommer att utgå från att 3-24 Counterinsurgency doktrinen är det av ISAF huvudsakligen 
använda styrdokumentet. ISAF har valt att använda COIN som sin övergripande doktrin, men 
nationella caveats och eller tolkningar kan förekomma. NATO som leder ISAF har i dagsläget 
ingen egen doktrin som är så utvecklad som 3-24 inom detta område.  
 
I uppsatsen kommer jag att utgå från att PRT aktivt stödjer den afghanska regeringen i att 
bekämpa dess motståndare. Detta gör att PRT enligt min mening genomför verksamhet i 
enlighet med upprorsbekämpning. Detta skiljer sig mot traditionell fredsbevarande 
verksamhet. Huruvida frågan om Sverige som nation har uppfattningen om engagemanget i 
Afghanistan är av fredsbevarande eller upprorsbekämpande karaktär lämnar jag också utanför 
i denna uppsats.  

1.5 Källgranskning och källkritik 
 
Jag inleder med att återigen påpeka att uppsatsen skiljer mellan COIN som teori och den 
amerikanska COIN-doktrinen. För att bredda COIN-teorin har jag försökt att utveckla 
begreppen med hjälp av ytterligare underlag. Härvid har jag utnyttjat såväl meriterad klassisk 
litteratur som uppsatser och artiklar. Anledningen är att försöka fånga upp avvikande 
uppfattningar för att sätta perspektiv på vad teorin lyfter fram. Många av de artiklar jag 
utnyttjar är presenterade i erkända vetenskapliga tidskrifter, ett exempel på detta är tidskriften 
Small wars and insurgencies. Ett antal artiklar är dock publicerade i andra forum. Jag 
utnyttjar dock dessa eftersom jag anser att dessa ändå ger ett värdefullt professionsbaserat 
underlag då dessa i flera fall är skrivna av personer med praktisk erfarenhet från arbete i 
konfliktområden av denna typ. 
 
I min uppsats kommer jag att utnyttja den amerikanska doktrinen 3-24 Counterinsurgency 
samt reglementet 3-24.2 Tactics in counterinsurgency som delar av den professionsbaserade 
basen för min jämförande studie. Jag kommer i uppsatsen argumentera för att även om dessa 

                                                
9 Mullen, Michael G (2009), Nonmilitary Commitments Needed from NATO in Afghanistan,  Council of foreign 
relations, 2009-04-03, Stycke 3. 
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inte är vad som skulle anses vara vanliga vetenskapliga handlingar så kan dessa ändock anses 
vara relevanta sett i ljuset av ovanstående styckes resonemang och inte minst i den praktiskt 
baserade delen för verksamhet på taktisk nivå. Då undersökningen avses ske på taktisk nivå 
blir detta betydelsefullt.  
 
I mitt arbete med att sätta in mig i ämnet har jag läst litteratur från författare som kan 
betraktas som normgivande inom fältet. Dessa kommer att tas upp senare i uppsatsen under 
teorikapitlet. Jag kan konstatera att dessa utnyttjas som referenser regelbundet i de 
amerikanska doktrinerna. I syfte att visa på svagheter på själva COIN-doktrinen och 
därigenom dess begrepp och delar har jag sökt efter kritiker. Dessa finns och jag kommer i 
uppsatsen presentera några av dessa. Jag kan dock konstatera att generellt utformas kritiken 
mot detaljer i doktrinen eller hur den tillämpas. Vad gäller det empiriska underlaget i form av 
intervjuer kommer jag i metodkapitlet visa hur jag har arbetat för att uppnå en god reliabilitet 
och validitet. Jag är medveten om att kritik skulle kunna lyftas upp kring det sätt som mitt 
verktyg avseende analys av resultatet är konstruerat. Bristerna skulle kunna sägas bestå av att 
jag enbart hittar delar av den egentliga uppfattningen eftersom jag utgår från verktyget som 
skapats. Därigenom skulle jag kunna missa väsentlig information och/eller misstolka vad 
intervjupersonerna egentligen menar eller har för uppfattning. Medveten om detta så har jag 
dels beaktat detta i min analys av intervjuunderlaget men även begränsat mina slutsatser i de 
fall jag inte kan belägga det utifrån verktygets begränsningar. 

1.6 Flödesschema 
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2 Metod  
 

Syftet med metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand 
bedöma de följande resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet.10 

Rune Patel & Bo Davidson  

2.1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa följande olika delar, (1) de metoder som jag använder 
för att granska underlaget i form av teorier, doktrin samt intervjuunderlag, (2) bakgrunden till 
att skapa mina analysverktyg, och slutligen (3) hur intervjuerna till mitt underlag har planerats 
samt genomförts. Det finns även delar i uppsatsen som är av rent deskriptiv karaktär. 
 
Inledningsvis kommer jag att redovisa de metoder som kommer att användas i kapitel tre där 
jag beskriver begrepp, samt undersöker COIN-teori och amerikansk doktrin. Delar av dessa 
metoder kommer även att utnyttjas i kapitel 4 för att kunna tolka intervjuunderlaget. Den ena 
är textanalys enligt metoder beskrivna av António Barbosa da Silva. Den andra metoden är 
den så kallade argumentationsmetoden.11  
 
Därefter kommer jag att beskriva uppsatsens analysverktyg samt jämförande modell. 
Beskrivningen omfattar enbart tankarna bakom dessa då själva verktyget respektive modellen 
beskrivs i kapitel tre. 
 
I den sista delen av kapitlet kommer jag att redovisa hur intervjuunderlaget har utarbetats. 
Härvid kommer jag att visa på hur urvalet skedde för att uppnå en hög validitet.  
 
Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta kapitlet. 

2.2 Textanalys, argumentationsmetod samt analysverktyg  
 
Textanalysen har valts som metod för att jag anser den lämplig för att kvalitativt analysera 
den omfattande textmassan. Analysen ger också möjligheten att genom att välja en metod 
inom textanalysen, exempelvis den hermeneutisk-fenomenologiska metoden, ett verktyg för 
att kunna se helheten. Härigenom undviks fällan med att inte se skogen på grund av alla träd. 
Argumentationsmetoden har valts för att den i uppsatsens inledningsskede antogs vara 
effektiv i att styrka påstående och teser utifrån den typ av texter som utnyttjades. 
 
Svagheterna i dessa metoder är att de ställer höga krav på kvalitén både i underlaget och av 
tolkaren. Uppsatsen kommer därigenom att sakna kvantitativt skapat underlag. 
 
Enligt da Silva så är en textanalys att – ”… en undersökning av en text ur olika metodologiska 
synvinklar för att få fram dess struktur eller logiska uppbyggnad och mening, innehåll eller 

                                                
10 Patel Rune & Davidson, Bo (1991), Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, s. 109. 
11 Barbosa da Silva, António (1996), Analys av texter, Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red), (1996), 
Kvalitativa studier i teori och praktik, 1996, Lund: Studentlitteratur, s. 169-206. 
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budskap.”12 Textanalys kan anses vara en form av kvalitativ analys.13 För att kunna välja rätt 
typ av metod bör man börja med att analysera vilket syfte och texttyp som skall granskas. 
Med detta som utgångspunkt är det sedan möjligt att välja metod. Exempel på metoder är det 
syntaktiska, semantiska, logiska och hermeneutisk-fenomenologiska metoderna. 
 
Syntaktisk metod, även kallad logisk metod avhandlar en form av grammatisk textanalys som 
jag inte avser beskriva närmare då den inte avses nyttjas i uppsatsen.14  
 
Semantisk analys kan sägas vara en studie av förhållandet mellan text och verkligheten. 
Studien avhandlar en jämförelse mellan meningen med texten eller den ontologiska 
referensen kontra språket i texten. Syftet är att få fram förståelse för texten eller vad dess 
författare försöker förmedla för budskap.15  
 

 
Bilden från Svenssons & Starrins bok ovan beskriver just förhållandet i form av en så kallad 
semantisk trekant.16 
 
Logiska metoder skiljer sig från semantisk metod på det sätt att detta baseras på att man 
prövar den logiska giltigheten. Genom att analysera en texts logistiska subjekt och dess 
logiska predikat kan man granska de egenskaper som tillskrivs de olika delarna. Så långt 
skiljer detta sig inte mot semantisk modell. Den logiska analysen går ytterligare ett steg i och 
med att den prövar huruvida resonemanget håller genom en jämförelse av olika delar i texten 
–dess logistiska giltighet.17 
 
Hermeneutisk-fenomenologiska metoden är kombination av discipliner för att främst kunna 
analysera texter från intervjuer. 
 
Hermeneutik: 

Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del 
endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.18 

                                                
12 Barbosa da Silva, António (1996), Analys av texter, Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red), (1996), 
Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 170. 
13 Ibid. s. 169. 
14 Ibid. s. 172. 
15 Ibid. s. 173. 
16 Ibid. s. 174. 
17 Ibid. s. 176-177. 
18 Alvesson Mats & Sköldberg, K. (1994), Tolkning och reflektion, Lund: Studentlitteratur, s. 115. 

Mening, begrepp 
2 

3 
Referens (ting, 
företeelser i världen) 

1 
Ord, uttryck 

Figur 2. Ogdens och Richards semantiska trekant. 
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Fenomenologi: 

Fenomenologi är namn dels på a) en kunskapsteoretisk riktning inom filosofin, som 
studerar kunskapsbegreppet och kunskapsprocessen, dels på b) den metod som är adekvat 
för a).19 
 

António Barbosa da Silva menar att forskaren redan under intervjun har nytta av den 
hermeneutiska metoden bland annat i form av en relevant inlevelseförmåga. 
Metoden betonar bland annat att forskaren tar stor hänsyn till den hermeneutiska cirkelns 
princip. Detta innebär att hänsyn hela tiden tas till helheten när analysen sker. Avseende den 
fenomenologiska delen i metoden skiljer det sig mellan de olika delarna. 
 

… a)det fenomenologiska perspektivet, b) den fenomenologiska metoden och c) den 
fenomenologiska beskrivningen av ett fenomen.20 
 

Sammantaget bildar den hermeneutisk-fenomenologiska metoden ett verktyg för den 
kvalitativa textanalysen.21 
 
Da Silva skriver att alla texter inte är lämpliga att analysera men nämner att argumentativa 
texter som till exempel forskningsrapporter är det.22 
Huruvida den valda teorin och den amerikanska doktrinen är argumentativ eller inte kan 
självklart diskuteras men uppsatsen utgår från Da Silva´s resonemang. 
 
Sammanfattningsvis kommer jag att utnyttja textanalys i arbetet med att undersöka teori och 
doktrin. Argumentationsmetoden kommer att utnyttjas till att både granska ovanstående samt 
också stödja framtagandet av skapandet av verktyg samt modell. Den hermeneutisk-
fenomenologiska metoden inom textanalysen kommer framförallt att utnyttjas i analysen av 
intervjuunderlaget.  

2.3 Analysverktyg  
 
Tankarna med att skapa ett analysverktyg för att kunna hitta det som avsågs i de olika delarna 
växte fram efter det att jag misslyckats med att hitta en tillräckligt bra definition av själva 
begreppet legitimitet. Härvid behövdes dock både avgränsningar och antagande göras kring 
det som analysverktyget skulle användas till. I teorikapitlet beskrivs vilka delar inom 
begreppet som jag avser att studera. Metoden bygger på att med det skapade verktyget hitta 
det som avses både i teorin, doktrinen samt i det analyserade intervjuunderlaget. Avseende det 
verktyg som skapas i kapitel tre så bygger det på att de använda rubrikerna i ett amerikanskt 
reglemente kan användas som utgångspunkter för att undersöka ett brett och komplext 
område. Innehållsmässigt kommer dessa att i undersökningen av COIN-perspektivet omfatta 

                                                
19 Barbosa da Silva, António (1996), Analys av texter,  Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red), 
(1996)Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 190. 
Se även Molander, Joakim (2003), Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp, Malmö: 
Studentlitteratur, s. 122-126. 
20 Barbosa da Silva, António (1996), Analys av texter, Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red), (1996), 
Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 190. 
21 Ibid. s. 188-193. 
22 Ibid. s. 195. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-10-06  
Major Björn Andersson   
FHS/HSU 09-11 
 

   - 10 - 
 

många olika delar och inte bara från reglementet de kommer ifrån. I framtagandet av 
verktygen så tog jag också som redan nämnts stöd utifrån argumentationsmetoden. 

2.4 Intervjuerna 
 
Målsättningarna med intervjuerna är att erhålla ett tillräckligt underlag för att kunna 
generalisera på kontingentsnivå. Syftet är följaktligen inte att kunna generalisera resultat på 
svenska Afghanistanstyrkan eller på andra delar av Försvarsmakten. Avsikten är just att ge en 
ögonblicksbild av en svensk kontingent i utlandsstyrkan i ett specifikt skede av deras 
verksamhet. 
 
I syfte att säkerställa målsättningens generaliserbarhet på kontingentsnivå genomfördes ett 
urval av intervjupersonerna. Ett av kriterierna för urvalet var antagandet att nyckelpersonal 
som hade stor betydelse för planering och/eller genomförandet skulle utgöra materialet. Detta 
ledde bland annat till att enbart officerare intervjuades.  
 
Antalet intervjuer som skall genomföras beror mer på praktiska förutsättningar än vad som 
teoretiskt är möjligt. Pål Repstad menar att vid för många intervjuer blir analysen lätt för ytlig 
och därigenom faller möjligheten att göra ett kvalitativt forskningsprojekt.23 Min analys 
avseende behovet och vad som var praktiskt möjligt gjorde att jag valde att genomföra 6 
stycken intervjuer med utvalda personer. Jag uppfattade även senare i genomförandet att jag 
uppnådde en mättnad av svaren inom mina grupper vilket styrkte analysen. 
 
Intervjuerna skall kunna användas samlat och enskilt men även sammanställas i två grupper i 
syfte att kunna användas som jämförande mellan grupperna. De två grupperna som kommer 
att utnyttjas är en stab respektive en fältgrupp. Syftet med att välja just dessa grupper var att 
jag insåg att det skulle kunna finnas skillnader mellan dessa personalgrupper avseende både 
synen på legitimitet och hur man uppnådde legitimitet. Gruppen stab består av personal som 
tjänstgör som chefer eller ingår som stabsofficerare. Gruppen fält består av personal 
tjänstgörande vid manöverenheten vid förbandet. Detta är den enhet som praktiskt utför 
mycket av verksamheten i insatsområdet. 
 
Intervjuerna genomfördes i tre delar. Den första delen avsåg en standardiserad del med en hög 
grad av strukturering (Ja/Nej). Begreppen standardiserade respektive strukturerade finns 
beskriva i Rune Patel och Bo Davidson bok Forskningsmetodikens grunder.24 
 
Den andra delen genomfördes med öppna frågor det vill säga med en hög grad av 
standardisering och en låg grad av strukturering. 
 
I den avslutande delen av intervjun försökte jag fullfölja vissa resonemang och fokusera på 
centrala delar som dykt upp under själva intervjun. 
 
Själva frågeställningarna valde jag att koppla mot begreppet legitimitet. Jag övervägde att 
göra en mer direkt koppling mot min teori men bedömde att detta riskerade att i alltför hög 

                                                
23 Repstad Pål, (1993), Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen, Lund: Studentlitteratur, 
Andra upplagan, s.73. 
24 Patel Rune & Davidson B. (1991) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, Andra upplagan, s. 60. 
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grad leda intervjupersonerna och därigenom begränsa validiteten. Det var också en risk 
avseende validiteten att utnyttja begreppet legitimitet som en ledstjärna genom hela intervjun, 
men bedömdes vara nödvändig för att kunna närma sig frågeställningarna. Att utföra 
kvalitativa intervjuer innebär ofta en balansgång där det är viktigt att inte sätta agendan alltför 
tydligt och leda eller begränsa intervjupersonen. Detta måste dock balanseras mot någon form 
av kontroll att samtalet leder mot målet. Bengt Starrin och Barbro Renck skriver följande om 
intervjuaren i en metafor (nattvakten är intervjuaren). – ” Han skall kontrollera att allt är i sin 
ordning. Det gör han genom att låta ljuskäglan spela åt sidorna då och då.”25 Stödanteckningar togs 
under själva genomförandet av intervjuerna. Dessa delgavs därefter och godkändes av 
intervjupersonen. I vissa fall kompletterades underlaget senare efter ytterligare analys från 
författarens sida. I dessa fall fördes en muntlig dialog med intervjupersonen för att säkerställa 
att inga missuppfattningar eller diskrepans fanns mellan intervjupersonen och underlaget. Vid 
genomförandet fick intervjupersonerna veta syftet med intervjun och uppsatsen och blev även 
informerade om att intervjun inte avsågs vara anonym. Jag har dock beslutat att inte referera 
direkt till individerna för att därigenom skydda dessa mot att kopplas till Afghanistan. 
Underlag finns hos författaren avseende både enskilda intervjuer och sammanställt underlag. 
Med ovanstående delar och andra åtgärder följer hela arbetet Försvarshögskolans principer 
avseende etiska regler vid forskning. 
 
Intervjufrågorna finns beskrivna i bilaga 1. 
 
En viktig del som kompletterade själva svaren är den information som jag analyserat från 
texten i ett senare skede. Detta har jag gjort enligt en hermeneutisk-fenomenologisk metod 
enligt modell beskriven tidigare. 

2.5  Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel försökt att redovisa de metoder som jag kommer att utnyttja i uppsatsen. 
Metoderna är textanalys respektive argumentationsmetod. Jag har även kort beskrivit tankarna 
bakom uppsatsens analysverktyg samt modell för jämförelse. För att uppnå en 
generaliserbarhet på den önskade gruppen och en god validitet har modellen för 
informationsinhämtningen beskrivits men även hur detta underlag skall tolkas. 

                                                
25 Starrin, Bengt & Renck, Barbro (1991), Den kvalitativa intervjun, Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red), 
(1996), Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 67. 
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3 Resultat teori och doktrin 
 

Any counterinsurgency effort is dependent on securing the legitimacy of the government 
and its forces, particularly in terms of international legitimacy as well as with the 
population. The establishment of a political process in Afghanistan accredited by the 
United Nations and supported by the international community provided the basis for this 
legitimacy.26 
     Sean Maloney 

3.1 Inledning 
 
I det här kapitlet kommer jag att definiera ett antal olika begrepp samt undersöka den 
utnyttjade teorin inom COIN och de använda amerikanska doktrinerna. Jag har redan i kapitel 
1 fört fram tesen att legitimitet är centralt inom COIN, begreppet legitimitet är dock brett och 
även utnyttjat inom många andra områden. Inom ramen för denna uppsats problemställning 
kommer jag att fokusera på följande två aspekter på begreppet legitimitet, förståelsen för 
själva begreppet i ett COIN-perspektiv samt uppfattningar hur man uppnår legitimitet. Dessa 
aspekter bär direkt mot uppsatsens problemställning. Jag kommer också att ta fram 
analysverktyg för att kunna analysera begreppet legitimitet och för att kunna undersöka vad 
som genererar legitimitet. Verktygen kommer också att vara ett stöd för varandra i 
undersökningen. 
 
För att sätta COIN-teorin i rätt kontext kommer jag att definiera ett antal begrepp. Dessa 
begrepp är insurgency och counterinsurgency. Efter att sammanhanget är kontextualiserat 
kommer COIN-teorin och vald amerikansk doktrin (3-24 Counterinsurgency) att presenteras 
och dess viktigaste delar belysas. Under doktrinen 3-24 Counterinsurgency finns ett 
reglemente som avhandlar taktik för lägre förband. Detta dokument, benämnt 3-24.2 Tactics 
in counterinsurgency, avser jag också att utnyttja när jag undersöker vad som stödjer 
legitimitet på den taktiska nivån. I denna del kommer jag också att argumentera omkring de 
val av teorier och den amerikanska doktrinen som jag har valt att utnyttja. 
 
Därefter kommer jag att utveckla begreppet legitimitet och skapa två analysverktyg för min 
fortsatta analys av COIN-teori och doktrin. Det ena verktyget kommer att bestå av tre stycken 
frågeställningar som jag utvecklar. Det andra verktyget är en modell som kommer att utgå 
från de lines of effort (LOE) som det amerikanska reglementet 3-24.2 utnyttjar. 
 
Senare i kapitlet kommer jag att med hjälp av detta verktyg undersöka begreppet legitimitet i 
COIN-teori och doktrin för att få fram ett underlag som senare skall kunna utnyttjas i min 
jämförelse. Den avslutande delen i teorikapitlet är att analysera COIN-perspektivet avseende 
de konkreta åtgärder som gynnar legitimitet på taktisk nivå. Bakgrunden till denna beskrevs i 
metodkapitlet. Resultatet skall sedan kunna utnyttjas i en komparativ analys mot de 
genomförda intervjuerna. Avslutningsvis kommer kapitlet att sammanfattas och de viktigaste 
slutsatserna från analysen redovisas. 

                                                
26 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2000, Small wars and insurgencies, Vol 19, No 2, June 2008, s. 204-205. 
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3.2 Teorier och doktriner om COIN 
 
Uppror och upprorsbekämpning, vad finns det för teorier eller läroböcker om hur stater ska 
hantera väpnade rörelser och samtidigt överleva?  
 
I Sverige så skulle kanske Snapphanebekämpningen och pacificeringen av Skåne vara ett 
historiskt exempel att studera. Vilken manual följde Karl XI när han gav order om att bränna 
ner Örkened socken och att alla som kunde bära gevär skulle dödas?  
 
Jag kommer att i denna del ta upp ett antal perspektiv på COIN, både i ett historiskt 
perspektiv och i dess nuvarande läge. Jag kommer också att försöka att visa på kopplingen 
mellan teorierna och den amerikanska doktrinen för COIN. De verk och artiklar som utnyttjas 
i beskrivningen av teorierna är utvalda baserat på följande anledningar, den frekvens som de 
figurerar som referenser i andra verk, tillgänglighet under mitt arbete på Försvarshögskolan 
och vad jag anser har bidragit med underlag för att kunna hantera uppsatsens 
problemställning. 
 
Till och börja med kommer jag dock att definiera två begrepp. Det första begreppet som skall 
definieras är det engelska uttrycket insurgency. Jag kommer fortsättningsvis använda mig av 
ordet uppror som min svenska översättning. Frank Kitson har beskrivit att uppror är: –“…the 
use of armed force taken by one section of the people of a country to overthrow those governing the 
country at the time, …or to force them to do the things they do not want to do.”27 Det andra 
begreppet jag ska definiera är de motåtgärder som vidtas mot uppror. Det engelska uttrycket 
av detta är counterinsurgency. Här kommer jag att använda mig av den svenska 
översättningen upprorsbekämpning. Den amerikanska definitionen av upprorsbekämpning 
finns beskriven i den amerikanska doktrinen Joint planning doctrine.  
-“Counterinsurgency is military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic actions 
taken by a government to defeat insurgency”28 
 
COIN eller Counterinsurgency har funnits som begrepp i över 50 år. De senaste åren har dock 
intresset kring upprorsbekämpning eller lågkonfliktskrigföring ökat i stora delar av 
västvärlden. Detta har naturligtvis en koppling till konflikterna i Irak och Afghanistan. Flera 
tusen döda amerikaner bara i Irak och ett oklart slut på konflikten har tvingat framförallt 
amerikanarna att se över sina metoder. Det har dock även skett ett ökat allmänt intresse kring 
dessa frågor när det blir mer och mer tydligt att mellanstatliga konflikter minskar i antal 
medan behovet av att agera i konflikter inom länder har ökat. Det är intressant att konstatera 
att återigen verkar det som att hjulen delvis behöver uppfinnas på nytt. Detta trots att mycket 
erfarenheter redan finns och denna typ av konflikter inte kan påstås vara någon ny 
företeelse.29 
 
Tankar kring uppror och upprorsbekämpning kan bland annat härledas tillbaka kring Niccoló 
Machiavelli´s The Prince30. I boken The Prince resonerar Machiavelli bland annat i hur det 
som han benämner som ”fursten” skall agera för att respekteras av folket. Machiavelli´s bok 

                                                
27 Kitson, Frank. (1971), Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping. London: Faber 
and Faber, s. 3. 
28 JP 1, (2000), Joint Warfare of the Armed Forces of the United States. 
29 Beaufre, André (1963), Modern strategi för fred och krig, Falköping: Gummessons tryckeri, s. 102-103. 
30 Machiavelli, Niccoló (1515), The Prince, E-bok utgiven 2005. 
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kanske inte är tillämplig i alla avseenden på ett modernt samhälle men utgör ett tidigt exempel 
på reflektion över förhållandet mellan makten och folket. Kanske hade Karl XI läst 
Machiavelli när han gav order om åtgärder mot de bångstyriga skåningarna, det som COIN 
förespråkar hade han antagligen i alla fall inte hört talas om. 
 
Till grund för några av teorierna kring COIN ligger bland annat följande författares tankar och 
verk. David Galulas bok (Counterinsurgency Warfare) om konflikten i Grekland, Kina och 
Algeriet.31 Frank Kitson verk (Low Intensity Operations) som avhandlar författarens 
erfarenheter från ett brittiskt perspektiv.32 Tillsammans med Sir Robert Thompson och T.E 
Lawrence kan Kitson sägas vara representanter för den engelska skolan, medan David Galula 
tillsammans med bland annat Roger Trinquier representerar vad som skulle kunna kallas för 
den franska skolan. Ett annat verk är boken (Learning to Eat Soup with a Knife) av Johan 
Nagl som avhandlar en jämförelse mellan konflikten i Malaysia och Vietnamn.33 Dessa verk 
har jag sett som viktiga för att skapa en grundförståelse för lågintensiva konflikter och därtill 
hörande problemområden.  
 
Tankar av Mao-Tse Tung ger perspektiv på konflikter på ett annat sätt än vad många av de 
västerländska författarna lyckas med. I både Mao´s bok On Protracted wars och On Guerrilla 
Warfare beskrivs väl vad moderna författare har börjat kalla den fjärde generationens 
krigföring.34 Vad den fjärde generationen krigföringen innebär har bland annat Thomas X. 
Hammes beskrivit i sin bok, The Sling and the Stone.35 Här beskrivs hur den fjärde 
generationens krigföring kan ses som en utvecklad form av gerillakrigföring. Det finns dock 
olika uppfattningar om detta egentligen är någonting nytt.  
 
David Kilcullen som har relativt moderna erfarenheter och arbetat nära både den militära och 
den vetenskapliga världen har skrivit flera intressanta böcker och också bidragit till en 
popularisering av begreppet COIN inom militära kretsar. Han har även genom sitt arbete och 
med utgivande av artiklar kommit med konkreta råd för arbete på taktisk nivå. Hans artikel 
Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency, som avhandlar 
författarens syn på de viktigaste konkreta delarna inom COIN, är för militärpersonal som 
arbetar på taktisk nivå en lättsam väg in i ett svårt ämne.36  
 
På 2000-talet har konflikterna i Irak och Afghanistan som redan nämnts präglat mycket av det 
som skrivs och diskuteras inom ämnet. En intressant artikel av Michael Wagner i tidskriften 
Small wars and insurgenencies avhandlar den amerikanska insatsen i Irak.37 Denna beskriver 
bland annat hur den amerikanska doktrinen uppfattas fungera. Jag kommer senare att 
återkomma till denna artikel. I denna tidskrift publiceras ett stort antal artiklar som 
                                                
31 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger, 1964. 
32 Kitson, Frank. (1971), Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping. London: Faber 
and Faber. 
33 Nagl, John A. (2002), Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and 
Vietnam., Westport: Preager Publishers. 
34 Tung, Mao-Tse (1948), On guerrilla warfare, översättning av Samuel B Griffth 1961, University of Illinois 
press 1325 South Oak street, s. 93. 
35 Hammes, Thomas, X. (2006), The Sling and the stone: On war in the 21st century, St. Paul: Zenith Press, s. 1-
15. 
36 Kilcullen, David, (2006), Twenty-Eight Articles’: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency,  
Military Review 86, 3 (May-Jun 2006), s. 103–108. 
37 Wagner, Michael (2008), The challenges of Iraq: putting US Army stability operations doctrine to the test, 
Small wars and Insurgencies Vol. 19, No. 4, December 2008, s. 484-509. 
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tillsammans med bland annat hemsidor38 visar på aktiviteten inom området. Jag har i 
uppsatsen tagit med ett antal referat till artiklar som har publicerats i denna tidskrift. 
 
En av dessa artiklar kommer från Kersti Larsdotter. Hon har skrivit en artikel Exploring the 
utility of armed force in peace operations angående jämförelser mellan tillämpning av 
metoder inom COIN. Hon ifrågasätter där vissa uppfattningar av vad som leder till bäst 
resultat inte minst utifrån utnyttjandet av militär förmåga.39 Denna artikel är intressant för mig 
då den avhandlar samma geografiska område som mina intervjuobjekt tjänstgjort i.  
 
En annan artikel av J. Hammond i Military review (2008) Legitimacy and military operation 
ligger också mycket nära mitt ämnesområde inom COIN. Hammonds artikel kretsar mycket 
just kring legitimitetsbegreppet i COIN-operationer. Hans konkreta förslag för den praktiska 
verksamheten är något jag kommer att referera till senare i uppsatsen. 
 
COIN och COIN-teori är som redan redovisats både brett och omfattar flera olika 
vetenskapliga fält. I västvärlden finns det en tendens till att teoretiker uppehåller sig vid 
erfarenheter och lärdomar dragna från konflikter i Algeriet, Malaysia, Vietnam och 
Afghanistan även om den senaste konflikten i Irak fått stort genomslag i närtid. Även om den 
historiska kopplingen finns med så är de nyare upprorsbekämpningsteorierna de mest 
intressanta då de ligger närmare samtiden och den konflikt som min undersökning omfattar. 
Jag kommer följaktligen inte närmare undersöka äldre verk såsom Callwells Small Wars40 
eller en tidig handbok i ämnet nämligen den amerikanska marinkårens Small Wars Manual.41 
 
Fördelarna med det valda underlaget påstår jag ligga i att många av verken är skrivna av 
normgivande författare inom ämnet med bland annat Galula och Trinquier som två exempel. 
Detta tillsammans med referenser till en pågående och därigenom aktuell diskussion i artiklar 
och nyutkomna böcker erhålls förhoppningsvis ett bra referensunderlag till det aktuella ämnet. 
 
Nackdelarna till mycket av ovan redovisad forskning är att den i huvudsak är skriven av 
västerländska författare och präglas av ett västerländskt synsätt. Med undantag av möjligen 
Mao och Lawrence skildras konflikten också utifrån upprorsbekämparens paradigm. Detta 
kan innebära en svaghet i analysen av både begreppen och åtgärderna inom 
upprorsbekämpning som jag skall studera. Med hänsyn till omfånget på denna uppsats får jag 
beakta detta men i övrigt lämna detta öppet. 
 
Sammantaget kommer jag i denna uppsats att definiera COIN-teori som den allmänna 
vetenskapliga synen på ämnet. Jag kommer inte att förespråka någon enskild författares syn 
på metod eller teori. En möjlighet hade varit att utgå från antingen Sir Robert Thompson, 
David Galula eller Roger Trinquier syn på upprorsbekämpning. Istället kommer jag att 
försöka visa spännvidden i uppfattningar om främst legitimitet som existerar i forskarvärlden. 
 
Jag övergår nu till att undersöka den valda doktrinen och reglemente.  

                                                
38 Small wars journal, diskussionssida avseende COIN. 
39 Larsdotter, Kersti (2008), Exploring the utility of armed force in peace operations: German and British 
approaches in northern Afghanistan., Small wars & Insurgencies, Vol. 19, No. 3, September 2008, s. 352-373. 
40 Callwell, Charles, (1906), Small Wars, Their principles & practice, Lincoln: University of Nebraska Press. 
Third Edition. 
41 Department of the Navy, (2005), Small Wars Manual U.S Marine Corps, Hawaii: 
University Press of the Pacific. Återtryckt från 1940 års utgåva. 
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Here is the most important thing Americans need to understand: We are finally getting 
somewhere in Iraq, at least in military terms. As two analysts who have harshly criticized 
the Bush administration’s miserable handling of Iraq, we were surprised by the gains we 
saw and the potential to produce not necessarily “victory” but a sustainable stability that 
both we and the Iraqis could live with.42 

 
Ovanstående citat påstår av doktriner gör skillnad, Michael O’Hanlon and Kenneth Pollack 
som länge kritiserade Bush administrationen gjorde uttalandet vid ett besök i Irak efter det att 
principerna i COIN-doktrinen hade börjat tillämpas i landet. Alexander Alderson använder 
detta i sin artikel COIN Doctrine and Practice: An Ally’s Perspective där han argumenterar 
för betydelsen av doktriner och hur dessa bör utnyttjas.  
 
I Sverige ansågs doktriner länge som överflödiga i och med den omfattande operativa 
planeringen för de aktuella typkrigssituationerna. I och med Warsawawapaktens upplösning 
och murens fall har doktriner fått ökad betydelse i takt med att uppgifterna breddas och 
hotbilden förändras. Än så länge finns det dock ingen specifik, svensk doktrin för 
upprorsbekämpning som motsvarar den amerikanska COIN-doktrinen. En granskning av 
övriga svenska doktriner ger vid handen att inte mycket är skrivit om fredsskapande 
operationer eller för den delen heller upprorsbekämpning. I skrivelsen avseende utvecklingen 
av doktriner finns ambitionen att dessa skall täcka både nationella och internationella 
insatser.43  I skriften Doktrin för gemensamma operationer påtalas också att doktrinen är tänkt 
att gälla i såväl nationella som internationella operationer. I inledningskapitlet berörs de 
rättsliga och politiska grunder som Försvarsmakten har att följa men begränsar sig till att 
beröra enbart regelverk och en kort beskrivning av det internationella samfundet. 
Fredsfrämjande operationer och civil-militär samverkan berörs översiktligt på en halv sida 
var.44 I doktrinen för markoperationer (DMarkO) förklaras begreppet lågintensiva konflikter 
och en hänvisning ges till försvarsmaktsreglementet peace support operations. I övrigt berörs 
inte ämnet specifikt ytterligare i texten.45 I brist på innehåll i svenska doktriner och också 
doktrinens betydelse i det undersökta området har jag i uppsatsen valt att använda den 
amerikanska doktrinen i min undersökning.46 
 
Vad gäller COIN-doktrinen så är det en amerikansk doktrin och inte ett vetenskapligt 
underbyggt dokument av traditionellt snitt. Oavsett detta faktum är det ett omfattande grep 
som amerikanarna har tagit avseende sitt doktrinära synsätt. På sätt och viss är det ur en 
amerikansk synvinkel revolutionerande att denna doktrin har kommit till. Det har funnits ett 
motstånd inom den amerikanska armén mot att ta tag i lågkonfliktskrigföring. Detta motstånd 
kan bland annat ses i ljuset av erfarenheterna från Vietnam.47 Sättet att ta fram doktrinen 
skiljer sig också mot det normala tillvägagångssättet. I arbetet med att ta fram 3-24 
Counterinsurgency inkluderades en mycket breddare grupp än vad som annars kan sägas vara 

                                                
42 Alderson, Alexander (2007), US COIN Doctrine and Practice: An Ally’s Perspective 
Citat av Michael O’Hanlon and Kenneth Pollack, s. 43. 
43 Försvarsmakten, (2000), Utveckling av militärstrategisk och operativ doktrin, HKV skrivelse 19 400:68743, 
2000-06-13. 
44 Försvarsmakten, (2005),  Doktrin för gemensamma operationer, Fälth & Hässler, Värnamo, s. 15-24, 36, 53. 
45 Ibid. s. 23. 
46 Se även gjorda antaganden i kapitel 1. 
47 Nagl, John A. (2002), Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and 
Vietnam., Westport: Preager Publishers, s. 205-208 
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normalt. I denna grupp ingick både militärpersonal, personer med bakgrund i andra delar av 
statsförvaltningen men inte minst representanter från olika icke-statliga organisationer.48 
 
COIN-doktrinen förbehåller sig att vara en doktrin för amerikanska armén och marinkåren 
men som doktrinen också visar är lösningen allt annat än rent militär. Doktrinen förespråkar 
det tidigare nämnda unity of effort. Detta innebär att en mobilisering av alla krafter inom hela 
samhällsspektrat såväl militära som civila, måste genomföras för att öka möjligheterna att 
lyckas. Doktrinen är som redan nämnts delvis nyskapande genom att den i högre grad än 
tidigare refererar till och utnyttjar hänvisningar till forskarvärlden. Detta gör det intressant 
och också lättare att jämföra doktrinen tillsammans med teorierna med aktuella konflikter. 
 
Även om begreppet COIN har funnits i snart 50 år så innebär det inte att när nu 3-24 
Counterinsurgency är utgiven att denna har blivit ett dokument som alla ställer sig bakom och 
okritiskt accepterar. Doktrinen har dock fått relativt mycket beröm för sin utformning. Det 
finns dock en hel del kritiker av doktrinen. Vissa inom amerikanska armén hänvisar till att 
den militära delen har blivit underskattad i doktrinen inte minst med erfarenheterna från den 
massiva förstärkningen i Irak.49 Även professor Jeffrey C. Isaac50 och Stephen Biddle51 har 
framfört kritik. I en artikel av Stephen Biddle påpekas bland annat bristerna med vad 
professorn anser vara doktrinens fokusering på hearts and mind52 verksamhet. Detta leder 
enligt författarna att om doktrinen följs alltför bokstavligt så fungerar den sämre i vissa 
konfliktområden. 
 

The manual assumes that insurgencies represent a contest for the loyalty of a mostly 
uncommitted general public that could side with either the government or the insurgents; 
success requires persuading this uncommitted public to side with the government by 
winning their hearts and minds….in ideologically driven wars of national liberation…this 
is not an unreasonable assumption,…extensive treatment of the means for winning hearts 
and minds makes much sense…Not all internal wars are ideological, however. In ethnic 
or sectarian wars of identity, by contrast, the truly uncommitted fraction of the public can 
be small—and the fighting itself quickly reduces it, as subnational identities harden and 
frightened civilians turn to their co-ethnics or co-religionists for survival.53 

 
En annan amerikansk professor vid namn Stathis N. Kalyvas för fram liknade kritik. Han 
kritiserar också mot kategoriseringen av konflikttyper som COIN-doktrinen kan tillämpas på. 
 

By focusing on peoples’ wars, the manual neglects a significant subset of civil wars—
those labelled “greed” or “new” wars—that is, conflicts that appear to be characterized by 
the fragmentation of rival actors, as well as the “economization,” criminalization, and 
privatization of their motives and goals.54 

 
                                                
48 Alderson, Alexander (2007), US COIN Doctrine and Practice: An Ally’s Perspective, s. 33. 
49 Nielsen, James, (2009), Föreläsning vid COIN academy, Kabul februari 2009, Underlag finns hos författaren. 
50 Isaac, Jeffrey C.  Rudy Professor (Ph.D., Yale University, 1983), 
ref:http://www.indiana.edu/~iupolsci/bio_isaac.html. 
51 Biddle, Stephen Former associate professor and Elihu Root chair of military studies at the U.S. Army War 
College Strategic Studies Institute, ref:http://www.cfr.org/bios/2603/. 
52 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, A 2-6. 
53 Biddle, Stephen (2008), Isaac Jeffrey C. red. (2008), The New U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency 
Field Manual as Political Science and Political Praxis, s. 348. 
54 Kalyvas, Stathis N. (2008), Isaac Jeffrey C. red. (2008), The New U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency 
Field Manual as Political Science and Political Praxis,. s. 352. 
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En annan form av kritik kan också framföras utifrån resonemanget om att det helt enkelt inte 
är möjligt eller lämpligt att ha en doktrin om upprorsbekämpning. – ”You could not teach all 
this ability in a college or write it all down in a manual, it was just there, ”in the DNA”.”55 Britterna 
utvecklade under främst på kolonialtiden sin förmåga rörande upprorsbekämpning, dels 
förmågan att bekämpa själva upproret men även insikten att förstå när det inte var möjligt att 
genomföra en effektiv bekämpning av upproret. 56 
 
Medveten om denna kritik om betydelsen av att analysera vilken typ av konflikt som upproret 
kanske kan kategoriseras som för att kunna använda doktrinen, fortsätter jag med att 
undersöka legitimitetsbegreppet. 

3.3 Analysverktyg 
 
Vad är legitimitet för någonting? Den övergripande amerikanska doktrinen JP 3-0 Joint 
Operation blev nyligen omskriven till en ny utgåva, detta bland annat för att kunna föra in 
begreppet legitimitet. Publikationen definierar dock inte själva begreppet legitimitet.  
 
Jag kommer att i denna del att utnyttja ett ganska generellt underlag för att beskriva 
legitimitet och för att skapa mitt analysverktyg. James Hammond har skrivit följande 
beskrivning av vad legitimitet innebär. 
 

The word “legitimacy” comes from the Latin legitimare, to declare lawful; it therefore connotes 
rightfulness and legality. In political science, legitimacy refers to the population’s acceptance of a 
set of rules or an authority. In addition, through their consent, they acknowledge a duty of 
obedience to that authority. Legitimacy differs from legality because it implies that the citizenry 
respects or consents to the authority irrespective of the existence of a legal justification of it.  This 
is a notably important distinction, particularly in international relations, where overarching legal 
authority is nonexistent.57 

 
För att kunna fortsätta att skapa mitt verktyg utnyttjar jag än mer generell referens till vad 
legitimitet innebär. 
 

Philosophers have generally identified legitimacy with a certain kind of moral authority in the 
legal or political realm. More specifically, legitimacy is the moral property of states, regimes 
(rulers, governments), or laws which makes them genuine, rightful or authoritative. States or 
regimes are typically regarded as legitimate if they possess the moral right to rule, the right to 
command and be obeyed and supported by their subjects, the right to self-determination and the 
control of territory, and/or the right to use coercion to ensure compliance. Legitimate states 
possess de jura authority, not mere physical power to compel obedience (or de facto authority ) 
The capacity of a state to motivate willing obedience, loyalty, and civic sacrifice, and hence to 
provide the structure for a stable and enduring civil society, is also sometimes named as a 
necessary (or even sufficient ) condition for state legitimacy. Laws are normally said to be 
legitimate if they flow from the legal procedures of a legitimate state or regime, although some 
philosophers insist that particular laws must also be themselves consistent with independent moral 
standards in order to be legitimate or binding.58 

                                                
55 Thornton, Rod, (2008), “Conclusion: The way forward”, Benbow, Tim and Thornton, R. red. (2008), 
Dimensions of counter-insurgency: Applying experience to practice, New York: Routledge, s. 209. 
56 Ibid. s. 207-209. 
57 Hammond, James (2008), Legitimacy and military operation, Military review, Juli-Augusti, s. 62. 
58 Becker, Lawrence C & Becker, Charlotte B Ed. (2001), Encyclopedia of Ethics, New York and London, 
Second edition Vol 2, s. 960. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-10-06  
Major Björn Andersson   
FHS/HSU 09-11 
 

   - 19 - 
 

Resonemanget kring legitimitet och dess koppling mot befolkningen har också utvecklats i en 
D-uppsats av Anna-Karin Andersson. Även om hennes uppsats inte berör COIN direkt 
avhandlar delar av uppsatsen intressanta beröringspunkter mot grundläggande idéer bakom 
teorin. I Anna Karin uppsats belyses de tidiga filosofer som skrivit verk som avhandlar 
legitimitet. Hobbes tankar kring –“Hobbes meant in Leviathan (1651) that government gains it 
legitimacy of power through its provision of physical security.”59  är intressanta då de berör 
kopplingen mellan en stats förmåga att upprätthålla säkerhet för medborgarna och dess 
legitimitet. Detta har flera senare teoretiker som sin utgångspunkt i sitt resonemang. 
Tillsammans med Locke är han ett exempel på tankar kring ett så kallat social kontrakt mellan 
befolkningen och statsmakten. Locke utgångspunkt är dock att han utgår från att makten är 
gudomlig. –” Locke meant in Essays on the law of nature (1660) that government gains its legitimacy 
of power through protection of natural rights, which are given by God, whose existence is 
indisputable, and the rule of law. The right follows from the duty to govern in the citizen’s interest.”60 
 
Många filosofer har vidareutvecklat dessa idéer och också kritiserat tankarna kring ett så 
kallat socialt kontrakt. Jag kommer inte ytterligare utveckla teorier om olika idéer kring så 
kallad andlig överhöghet, traditionsbaserad legitimitet, ofelbara sanningar (Marxism-
Leninism), principer om legitimitet baserad på en populär överhöghet och det redan nämnda 
sociala kontrakten. Jag avslutar med att citera ur Routledge Encyclopedia of Philosophy. 
 

Historically, claims made for the rightful source of political authority have been enormously 
diverse, including: divine authority, mediated via religious doctrine and it’s interpreters; tradition 
and the principle of continuity with a society’s past; some infallible truth, such as Marxism-
Leninism, about society’s future destiny and it’s chosen agents; and the people as a whole, and the 
principle of popular sovereignty. Although the first of these are still defended within parts of the 
Islamic world, most Western political philosophy of the modern era has sought to establish a 
secular source for political authority. With the authority of tradition relegated to at most a 
secondary plane, and Marxism-Leninism now discredited, the principle of popular sovereignty is 
virtually uncontested in the contemporary world.61 

 
Resonemanget ovan leder mig till att försöka definiera legitimiteten. Vi har konstaterat att det 
skulle kunna finnas en utomstatlig koppling baserat på Hammond´s resonemang i skillnader 
mellan lag och legitimitet i internationella relationer. Det som berör själva statsbildningen är 
också självklart intressant. Människorna i sig i olika konstellationer bör också kopplas till 
begreppet. Utöver detta bör definitionen också omfatta vad och vilka delar är det som 
genererar legitimitet. Detta behöver nämligen inte vara detsamma som de delar som skall 
erhålla legitimitet. För att åstadkomma en vidare definition av legitimitet kommer jag att 
skapa tre frågeställningar som tillsammans med svaren kommer att få definiera begreppet i 
denna uppsatskontext. Verktyget kommer sen att användas både i detta kapitlet och i kapitel 
fyra. 
 
Jag kommer att utgå från följande tre frågeställningar. 

 Legitimitet för vad? 
 Vem ska uppfatta vad som legitimt? 
 Vem genererar legitimiteten åt vad? 

 
                                                
59 Andersson, Anna-Karin (2002), Legitimacy of power -an argument about the justification of redistributions 
and restrictions of liberty of action within a state., Centre for Applied Ethics, Linköping University, s. 8. 
60 Ibid. s. 8. 
61 Craig, Edward Ed. (1998), Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, Vol 5, s. 538. 
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Legitimitet för vad? 
Exempel på vad som avses här är staten, de intervenerande förbanden, upprorsrörelsen, olika 
samhällsinstitutioner etc.  
 
Vem ska uppfatta vad som legitimt? 
Exempel på vad som avses här är lokalbefolkningen, befolkningen i de intervenerande 
förbandens hemländer, det internationella samfundet, upprorsmakarna etc. 
 
Vem genererar legitimiteten åt vad? 
Exempel på vad som avses här kan vara samma som i fråga ett men kan även utvecklas mer 
och vara polis, militär, jordbruksdepartement, lokala myndigheter etc. Det kan även vara 
andra saker såsom lagar, stöd från olika organisationer mm. 
 
Efter att ha skapat analysverktyget för att undersöka begreppet legitimitet inom COIN skall 
jag nu kort beskriva verktyget för analys av vad som rekommenderas för att uppnå legitimitet 
inom en COIN-operation.  
 
Det som jag utgår från är den redan nämnda 3-24.2 Tactics in counterinsurgency. På taktisk 
nivå belyser 3-24.2 de LOE (Lines of effort) som är viktiga vid genomförandet av den 
taktiska verksamheten.62 Jag kommer att utnyttja dessa som mitt verktyg att analysera vald 
teori och doktrin. Det som reglementet själv tar upp under respektive punkt kommer också att 
utnyttjas. Här skulle det kunna finnas en kritik mot huruvida det skulle vara just dessa punkter 
som kan tillämpas för att hitta verksamhet som stödjer legitimiteten inom COIN. Jag citerar ur 
3-24.2 för att beskriva kopplingen som jag använder. 
 

Commanders use LOEs to visualize, describe, and direct operations when positional 
reference to enemy forces has little relevance, such as an insurgency…..Each LOE 
represents a conceptual category along which the HN government and COIN force 
commander intend to attack the insurgent strategy and tactics and establish HN [Host 
Nation] government legitimacy.63 
 

 
Bilden ovan från 3-24.2 Tactics in Counterinsurgency 

                                                
62 FM 3-24.2 (FM 90-8, FM 7-98), (2009), Tactics in Counterinsurgency, s. 3-8. 
63 Ibid. s. 3-34. 
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Utifrån tidigare resonemang kring kopplingen om legitimitet mellan 3-24 och 3-24.2 och 
ovanstående, utgår uppsatsen från att dessa punkter även är tillämpningsbara och lämpliga 
som utgångspunkter för att hitta kopplingar ur ett legitimitetsperspektiv. I undersökningen 
kommer betoningen att ligga på de områden som bedöms påverka legitimiteten både inom 
delområdet men även för helheten.  
 
Analysverktyg för skapande av legitimitet. 

 Establish civil security. 
 Establish civil control. 
 Support host nation (HN) security forces. 
 Support to governance. 
 Restore essential services. 
 Support to economic and infrastructure development. 
 Conduct information engagement. 

3.4 Legitimitet i COIN-teori och doktrin 
 
Legitimitet för vad? 
För vad är legitimiteten viktig sett i COIN-perspektivet? Enligt många forskare är det staten i 
sig som är det primära. Det existerar olika uppfattningar avseende vilken del i statsapparaten 
som är den mest betydelsefulla. Somliga hävdar den lokala nivån medan andra pekar på själva 
statsöverhuvudet eller regeringen.64 Några anser att vissa av samhällsinstitutionerna skulle 
vara viktigare än andra. Exempel på detta kan vara rättsväsende och försvar medan andra 
pekar på skola och sjukvård. Flera av teoretikerna belyser härvid både den styrande politiska 
delarna samt de civila delarna inom statsmakten som betydelsefullast. Galula menar att de 
militära delarna inte kan vara de centrala utan enbart ett verktyg för att skapa tid åt de 
politiska och civila delarnas strävan att uppnå legitimitet.65 
 
Motsatsförhållandet avseende legitimitet förs också fram om själva upprorsrörelsen, deras 
legitimitet eller bristen för densamma skulle kunna vara en del av det som skall byggas upp 
eller bekämpas beroende på perspektivet. De intervenerande förbanden i sig själva eller enbart 
det utländska inflytandet i sig är en annan del som tas upp som exempel på vad som skall 
uppnå legitimitet.66 
 
Doktrinen belyser vikten av legitimitet för statsmakten, -”The primary objective of any COIN 
operation is to foster development of effective governance by a legitimate government.”67 
Citatet ovan argumenterar för att det viktigaste målet enligt doktrinen för att nå framgång i 
COIN-operationen är utvecklingen av en legitim regering för att uppnå en effektiv 
statsapparat. Motargumenten skulle här kunna vara att så länge regeringen är effektiv behöver 

                                                
64 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2000, Small wars and insurgencies, Vol 19, No 2, June 2008, s. 204-205. 
65 Galula, David (1964), Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger. 
66 Murden, Simon (2008), Staying the course in “Forth-Generation Warfare”: Persuasion and Perseverance in the 
Era of the Asymmetric Bargaining War, Benbow, Tim and Thornton, R. red. (2008), Dimensions of counter-
insurgency: Applying experience to practice, New York: Routledge, s. 197-203. 
67 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, s. 1-113. 
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den inte vara legitim. Doktrinen tar också upp betydelsen av legitimitet för olika 
samhällsorganisationer utöver den mer övergripande. 
 
Att upprorsrörelsens legitimitet eller brist på densamma är en faktor tas också upp av 
doktrinen. –”Recognizing the legitimacy of an insurgent group.”68 Doktriner belyser även de 
intervenerande förbanden själva. I detta sammanhang är det dock viktigt att påpeka att detta 
inte får ske på bekostnad av de lokala organisationerna. Det kan vara nödvändigt att 
intervenerande förband har en viss legitimitet och också bevarar den men den får inte vara ett 
självändamål. 
 
Sammanfattningsvis pekar både teorin och doktrinen på att det viktigaste som skall uppnå 
legitimitet är statsmakten. Det är intressant att konstatera att detta är särskilt tydligt i 
doktrinen. Avseende vilken nivå som är mest väsentligt skiljer det mellan teorierna och i 
doktrinen förordas att detta sker parallellt på alla nivåer. I varierande omfattning tar både teori 
och doktrin upp att både de intervenerande enheterna och själva upprorsrörelsen kan vara de 
som legitimiteten avhandlar. 
 
Vem ska uppfatta vad som legitimt? 
Många av de författare som jag redan har redovisat, belyser betydelsen av kopplingen mellan 
statsmakten och befolkningen. Ett exempel är att både Roger Trinquier och Frank Kitson står 
bakom principen om att –”The Sine Qua Non of victory in modern warfare is the unconditional 
support of the population.”69 är betydelsefull.  Även Galulas resonemang bygger på kampen om 
folket och Galula anser att denna kamp är viktigast på alla nivåer. Galula anser dock att den 
taktiska nivån är viktigast eftersom det är där människorna finns. Resonemanget förs vidare 
genom påståendet att en upprorsrörelse måste ha ett stöd av befolkningen, medan statsmakten 
måste arbeta utifrån principen att vid behov återta och eller behålla sin befolknings tro på och 
lydnad av statsmakten.70  
 
En punkt som tas upp är acceptansen av lokalbefolkningen för närvaron av utländska 
organisationer i det egna området. Exempel på detta är till exempelvis Galula som klart 
uttrycker att stödet från lokalbefolkningen är lika viktig för upprorsmännen som 
upprorsbekämparna.71 
 
Beaufre för fram att det kan vara avgörande att det finns ett stöd och en legitimitet från det 
avsändande landets befolkning. Detta utvidgar befolkningen som påverkas av konflikten och 
kan vara en potentiellt svag punkt för inte minst demokratier. Han antyder också att det skulle 
kunna vara motståndsrörelsen i sig som skulle kunna vara de som skall påverkas så att dessa 
anser att statsmakten är legitim och därigenom slå ut anledningen till att fortsätta kampen.72 
 
Doktrinen belyser att kopplingen mot befolkningen i landet är mycket stark. Detta belyses inte 
minst i beskrivningen av vad doktrinen anser leder till framgång. -“Victory is achieved when the 

                                                
68 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, s. 3-86. 
69 Kitson, Frank. (1971), Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping. London: Faber 
and Faber, s. 29. 
70 Ibid. s. 30-49. 
71 Galula, David (1964), Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger, s.74-75. 
72 Beaufre, André (1963), Modern strategi för fred och krig, Falköping: Gummessons tryckeri, s. 111. 
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populace consents to the government’s legitimacy and stops actively and passively supporting the 
insurgency.”73 
 
Även doktrinen tar upp det egna landets befolkning som en grupp som måste beaktas. Om inte 
stödet finns kommer det vara svårt att genomföra operationen. Även om demokratier måste 
anses vara sårbarare kan resonemanget även överföras till länder med annat statskick.74  
 
För att balansera ovanstående vill jag nämna den reflektion som John Mackinlay belyser i sin 
skrift Defeating complex Insurgency: Beyond Iraq and Afghanistan. Mackinlay lyfter här 
fram kritiska punkter avseende påståendet att det är befolkningen som slaget står om. 
En av dessa är hans frågeställningar avseende vilken del av befolkningen som avses och på 
vilken nivå detta har betydelse.75 Jag konstaterar dock att även om begreppet befolkning kan 
behöva definieras ytterligare så utgår jag dock vidare från att befolkningen i sig fortfarande är 
vitalt. 
 
Doktrinen nämner även att andra organisationer både i landet och utanför också är 
målgrupper. Dessa grupper eller organisationer anses kunna påverka andra delar och blir 
därigenom också betydelsefulla.76 Ett exempel som doktrinen lyfter fram är fransmännens 
legitimitet av FN i konflikten med Algeriet. Efter att bland annat förlorat legitimitet inom FN 
bidrog detta till att fransmännen var tvungna att avsluta kriget och erkänna Algeriets 
självständighet.77 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att både redovisad teori och doktrin tar befolkningen i 
både det aktuella landet och i de hemländer som intervenerande förband kommer ifrån som 
målgrupper avseende legitimitetsuppfattningen. Andra organisationer som har ett inflytande 
på konflikten är ett exempel på en annan typ av målgrupp. Motståndsrörelsen i sig skulle 
också kunna vara målgrupp även om jag inte kan belägga detta i teorin eller doktrinen lika 
omfattande som de två första. 
 
Vem genererar legitimiteten av vad? 
 
Inom COIN-teori avhandlas flera olika delar. I en konfliktområde måste betydelsen av 
säkerhet lyftas fram anser visa av teoretikerna. Resonemanget utgår från att säkerhet är det 
viktigaste och detta gör då att de myndigheter som bidrar effektivt med att skapa säkerhet 
bidrar till legitimitet för den part som kontrollerar dessa. Härvid skulle då polis, rättsväsende 
och militär vara de som genererar legitimitet.  
 
Andra anser att det är förmågan att försörja sig och överleva är mest betydelsefull och den 
part som kontrollerar myndigheter eller resurser som kan erbjuda mat, vatten, sjukvård 
erhåller legitimitet. Detta skulle innebära att det är skolväsendet, jordbruksverk, motsvarande 
myndigheter eller de resurser som tillhandahåller detta i sig, genererar legitimitet. Galula som 
anser att kampen handlar om att permanent isolera motståndsrörelsen från befolkningen 

                                                
73 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, s. 1-14. 
74 Ibid. s. 1-27. 
75 Mackinlay, John (2005), Defeating Complex Insurgency: Beyond Iraq and Afghanistan, London: Stephan 
Austin & Sons Ltd, s. 13-18. 
76 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, s. 3-77. 
77 Ibid. s. 7-45. 
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snarare än att nedkämpa hans enheter eller politiska organisation ligger närmare denna 
ståndpunkt.78 
 
Doktrinen förordar vad som benämns som unity of effort där alla områden som påverkar 
människor engageras i målsättningen att generera legitimitet. Doktrinen anser att det är 
statsmakten i sig som genererar legitimiteten. Inom detta lyfts rättsväsendet upp som en 
särskilt viktig punkt. Doktrinen poängterar de politiska delarna inom statsmakten före de rent 
militära.79 
 
För att belysa vad som anses generera legitimitet väljer jag att här redovisa det mätverktyg 
som finns beskrivit i doktrinen. Mätbarhet av legitimitet är svårt att utföra, inte minst då som 
vi konstaterat att legitimiteten kan skifta fort och till delar är ytterst subjektiv. Dessa blir 
också intressanta att betrakta när vi senare tittar på de konkreta åtgärderna som vi bör vidta 
för att stötta legitimiteten. 
 

Six possible indicators of legitimacy that can be used to analyze threats to stability 
include the following: 

 The ability to provide security for the populace (including protection from internal and 
external threats). 

 Selection of leaders at a frequency and in a manner considered just and fair by a 
substantial majority of the populace. 

 A high level of popular participation in or support for political processes. 
 A culturally acceptable level of corruption. 
 A culturally acceptable level and rate of political, economic, and social development. 
 A high level of regime acceptance by major social institutions.80 

 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det inom teorin finns olika uppfattningar om vad 
som genererar legitimitet så förordar doktrinen att utnyttja samtliga delar. Det finns både 
inom teorin och doktrinen en tyngdpunkt mot att det är de civila organisationerna och de 
politiska delarna i statsmakten som är de viktigaste delarna att generera legitimitet för även 
om doktrinen tar upp rättsväsendet som särskild punkt. De mer hårda delarna inom 
säkerhetsorganisationerna såsom polis och militär anses sekundära inom både huvuddelen av 
teorierna och doktrinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
78 Galula, David. (1964), Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger, s. 75-77. 
79 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, s. 1-113 – 1-133. 
80 Ibid. s. 1-116. 
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3.5 Hur anses legitimitet i COIN uppnås i teori och doktrin.  
 
Analysverktyg 

 Establish civil security. 
 Establish civil control. 
 Support host nation (HN) security forces. 
 Support to governance. 
 Restore essential services. 
 Support to economic and infrastructure development. 
 Conduct information engagement. 

 
Establish civil security. 
De olika komponenterna i ett uppror kan beskrivas i bilden nedan. För att möta detta och 
åstadkomma säkerhet för befolkningen och uppnå vad som skulle benämnas marktaktisk 
kontroll81 måste de två inre cirklarna påverkas i den grad att deras existens och påverkan avtar 
kraftfullt. 
 

 
 
Att trygga befolkningens vardag med tillhörande säkerhet i de områden som stödjer 
regeringen är en punkt som tas upp inom detta område. Detta innebär bland annat att dessa 
områden kan visas upp som goda exempel. I dessa områden finns då möjligheter för 
hjälporganisationer att börja arbeta och utveckling kan komma igång. Det kan ta upp till flera 
år för att utveckling skall ta fart så att tidigt påbörja detta arbete blir betydelsefullt. Om detta 
inte sker kan det motsatta också utnyttjas av motståndaren för att visa att det inte lönar sig att 
stödja regeringen.82 För att bekämpa upprorsmännen bör dessa skiljas från befolkningen och 
isoleras om möjligt. Uttrycket att skilja fisken från vattnet83 ger en bra beskrivning av varför 
bandet mellan befolkningen och upprorsstyrkorna måste brytas. Detta bör ske så fort som 

                                                
81 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Fälth & Hässler, Värnamo. 
82 McNab, Robert M. and Mason, Edward. (2007) Reconstruction, the long tail and decentralisation: An 
application to Iraq and Afghanistan, Small wars and insurgencies , -“Only after 3 years, on average, does the 
ability to absorb reconstruction aid due to a lack of institutional capacity and endemic corruption.” s. 366. 
83 Tung, Mao-Tse (1948), On guerrilla warfare, översättning av Samuel B Griffth 1961, University of Illinois 
press 1325 South Oak street, s. 93. 
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möjligt men på ett sätt som inte omöjliggör den kommande processen med 
förtroendeskapande åtgärder. 
 

4th ID [Infantry division] fuelled the insurgency . . . guys would come up from Fallujah, 
set up next to a farmhouse, set off a mortar, and leave. In addition, the 4th ID would 
respond with counter battery fire.84 

 
Genom ett överdrivet våldsutnyttjande kommer inte upprorsmännen kunna skiljas från 
befolkningen. Målsättningen bör istället vara att civilbefolkningen tröttnar på upprorsmännens 
attacker och metoder, och inser det meningslösa i våldet dessa utför. 
 
En annan del för organisationerna som är involverade i COIN-operationen att beakta är att 
bibehålla en relativ opartiskhet. Detta för att organisationerna inte skall kunna anklagas för att 
stödja någon av parterna i konflikten. Detta blir betydelsefullt för att både de internationella 
enheterna och det egna landets säkerhetsorganisationer skall erhålla folkets förtroende och 
sedan även kunna bibehålla det.  
 
Vidare innebär uppgiften att skydda befolkningen att enheterna måste begränsa sin 
våldsutövning till att bli proportionerlig.85 
 

Soldiers like kicking in doors. It gives them an adrenaline rush and a sense of 
accomplishment and cuts the boredom. Unfortunately, it also creates new enemies.86 

 
Avslutningsvis påpekas det att såväl de internationella som nationella enheterna måste vara 
aktiva och agera i syfte att lösa sina uppgifter och vara synliga. Passivitet och oförmåga att 
skydda befolkningen kommer att accelerera den negativa utvecklingen. Genom att dock 
överväga hur och när operationer genomförs kan dock förtroendet bland befolkningen öka 
samtidigt som säkerheten förbättras.87 
 

Movement on foot, sleeping in local villages, night patrolling: all these seem more dangerous than 
they are. They establish links with the locals, who see you as real people they can trust and do 
business with, not as aliens who descend from an armoured box. Driving around in an armoured 
convoy-, day-tripping like a tourist in hell - degrades situational awareness, makes you a target and 
is ultimately more dangerous.88 

 
Att säkerhet är en central del i en stats uppgifter för att skydda sina medborgare måste anses 
vara ett vedertaget faktum. Detta är en del som knyter an till Hobbes resonemang kring 
sociala kontrakt. Detta skulle följaktligen vara en viktig del för att staten skall uppnå 
legitimitet. -“Legitimacy is accorded to the element that can provide security, as citizens seek to ally 
with groups that can guarantee their safety.”89 
 
 

                                                
84 Hammond, James (2008), Legitimacy and military operation, Military review Juli-Augusti, s. 67. 
85 Whetham, David ((2007), Killing within the rules, Small wars and insurgencies, Vol. 18, No. 4, December,  s. 
725-727. 
86 Hammond, James (2008), Legitimacy and military operation, Military review Juli-Augusti,  s. 70. 
87 Kilcullen, David, (2006), Twenty-Eight Articles’: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency,   
Military Review 86, 3 (May-Jun 2006), s. 4-5. 
88 Ibid. s. 4. 
89 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, s. 1-43. 
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Establish civil control. 
Det har redan identifierats åtgärder som förs fram för att öka säkerheten. Tillsammans med 
detta lyfts betydelsen av att övrig myndighetsutövning kan påbörjas ute i områdena. För 
medborgarna ute i områdena bör myndigheter vara en del av deras vardag. Strävan bör vara 
att medborgarna kan ställa frågan, -“What have you done for me lately.”90 och få relevanta svar. 
Doktrinen lyfter fram ett antal punkter inom området. 
 

 Establish public order and safety. 
 Establish interim criminal justice system. 
 Support law enforcement and police reform. 
 Support judicial reform. 
 Support property dispute resolution processes. 
 Support corrections reform. 
 Support public outreach and community rebuilding programs.91 

 
Trinquier lyfter också fram behovet av att patrullera i hela området, även om resurserna är 
begränsade. Detta för att skapa en osäkerhet för upprorsrörelsen och stödja polisens arbete.92 
 
Support host nation (HN) security forces. 
För att vinna mot en överlägsen motståndare blir kampen ofta långvarig. Mao Tse Tung 
skriver i sin skrift On protracted war om hur motståndaren som är överlägsen måste mötas 
med en långvarig kamp där hans styrkor så småningom mals ner.93 På sikt måste det egna 
aktuella landet själv överta ansvaret. Dessa har också en större legitimitet om de uppfyller 
grundläggande kriterier för hur de arbetar. Att utveckla dessa i flera avseende, med materiel, 
infrastruktur och utbildning är viktigt. För att åstadkomma detta måste de skyddas under 
uppbyggnadsperioden.94 En annan aspekt på varför uppbyggnaden avseende de lokala 
styrkorna är viktiga är att de normalt har en högre kunskap om lokala förhållanden och 
terräng vilket gör de effektivare.  
 
Support to governance. 
För att erhålla legitimitet måste statsmakten vara närvarande. Ett av de effektivaste sätten för 
motståndaren att erhålla legitimitet är när han kan visa att han kan upprätthålla någon form av 
parallell struktur inom statsmaktens område. Detta har talibanerna i Afghanistan försökt 
åstadkomma under hela deras kamp på 2000-talet.95 Genom att systematiskt stödja och bygga 
upp statsmaktens effektivitet och närvaro tillsammans med utvecklingsprojekt kan 
legitimiteten stärkas. Detta gäller inte minst på lokalnivå där resultaten blir tydliga och den 
största interaktionen mellan befolkning och statsmakt sker. 
 

                                                
90 Liebl, Vern. (2007), Pushtuns, Tribalism, Leadership, Islam and Taliban: A short view, Small wars and 
insurgencies, Vol 18, No 3, s.492-510 September 2007, s. 497. 
91 FM 3-24.2 (FM 90-8, FM 7-98), (2009), Tactics in Counterinsurgency, s. 4-36. 
92 Trinquier, Roger (1964), Modern Warfare—A French View of Counterinsurgency. Praeger Security 
International 2006, Översatt av Daniel Lee s. 56. 
93 Tung, Mao-Tse (1938), On Protracted wars, Honolulu: University Press of the Pacific, Kopia av den tredje 
upplagan först utgiven 1967, tryckt 2001, s. 30-34. 
94 Kilcullen, David, (2006), Twenty-Eight Articles’: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency, 
Military Review 86, 3 (May-Jun 2006), s. 8. 
95 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2000, Small wars and insurgencies, Vol 19, No 2, June 2008,  s. 206. 
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Alla parter som är involverade i den aktuella konflikten kan antas ha sin egen agenda och 
egna intressen. Det kan dock återigen påpekas att enligt doktrinen måste stödet till 
statsmakten sikta mot att den på sikt kan erhålla sin egen legitimitet. 
 

Such outside involvement, however, does not change one fact: the long-term objective for 
all sides remains acceptance of the legitimacy of one side’s claim to political power by 
the people of the state or region.96 

 
Som tidigare nämnts kan legitimiteten mätas på olika sätt. Ett sätt skulle kunna vara att mäta 
befolkningens valdeltagande. Maloney beskriver kopplingen mellan regeringens kontroll över 
området relativt ett väsentligt lägre valdeltagande i det oroliga Kandahar. Här ges ett tydligt 
exempel på varför betydelsen av att regeringens inflytande når ut så att de parallella 
strukturerna inte får fotfäste.97 
 
Restore essential services. 
Att skydda den grundläggande infrastrukturen som möjliggör civilbefolkningens 
grundläggande behov för att överleva är i den ideala COIN-miljön framförallt en uppgift för 
hjälporganisationer. I brist på att sådana kan verka i området på grund av säkerhetsläget, 
miljön eller andra orsaker måste även säkerhetsorganisationer vara beredda att axla detta 
ansvar.98 3-24.2 tar upp ett antal områden avseende detta område. 
 

 Provide essential civil services. 
 Tasks related to civilian dislocation. 
 Support famine prevention and emergency food relief programs. 
 Support public health programs. 
 Support education programs. 99 

 
Support to economic and infrastructure development. 
Att utveckla både infrastruktur och ekonomin och ta hänsyn till detta även när enheter 
bedriver offensiva operationer är en viktig del att beakta för militära förband. Legitimiteten att 
slå ut upprorsmän kan finnas i en by men sannolikt inte till vilket ekonomiskt pris som 
helst.100 Utveckling av möjligheterna till att försörja sig själv och sin familj har här en särskild 
betydelse utifrån rent existentiella villkor. Att stödja olika projekt blir snabbt en 
prioritetsfråga. Skall enheterna stödja små eller stora projekt. Härvid finns det olika 
uppfattningar avseende vad som leder till störst effekt. Robert McNab och Edward Mason 
hävdar dock att man bör beakta betydelsen av dessa mindre projekt i syfte stimulera den 
lokala nivåns aktörer.101 
 

Thanks to this just agrarian policy, the life of the people, in the hardest conditions of the 
resistance war, in general improved, not only in the wast free zones of the North, but even 
in the guerrilla bases in South Viet Nam.102 

                                                
96 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), s. 1-7. 
97 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2007, Small wars and insurgencies, Vol 19, No 2, June 2008, s. 205. 
98 FM 3-24.2 (FM 90-8, FM 7-98), (2009), Tactics in Counterinsurgency, s. 4-39. 
99 Ibid. s. 4-39. 
100 Ibid. s. 5-223. 
101 McNab, Robert M. & Mason Edward (2007), Reconstruction, the Long Tail and Decentralisation: An 
Application to Iraq and Afghanistan, Small wars and insurgencies, Vol 18, No 3, June 2008, s. 369-371 
102 Giap, Vo Nguyen (1962), People’s war People’s army, Facsimile edition, Frederick A. Praeger Inc. 
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Detta kan också vara ett område som motståndaren antingen själv försöker bidra med resurser 
eller försöker att störa.103 För upprorsbekämpare betonas ihärdigheten och att inte enskilda 
motgångar bromsar arbetet.104  
 
Conduct information engagement. 
Detta område kan grovt delas upp i två områden. Det ena området är att motverka 
motståndarens propaganda och den andra delen är att sprida sin egen information. Jag börjar 
här med att redovisa den religiösa aspekten inom området. I många länder har religionen en 
stor betydelse för samhällslivet och är även integrerad i statsapparaten. Detta är inte minst 
påtagligt i många muslimska länder. För att inte internationella förband eller organisationer 
skall uppfattas som kristna korsfarare eller missionärer krävs särskild hänsyn till religiösa 
spörsmål.105 Regeringen i landet måste också uppfattas ha en religiös legitimitet som kan 
accepteras av befolkningen.106 Kampen om befolkningen kan i stor utsträckning stå i religiösa 
samlingslokaler där budskapen sprids av lokala religiösa företrädare. Dessas predikan kan 
vara en av de viktigaste källorna till informationsspridning i länder där läskunnighet och 
infrastruktur är begränsad.107 Rätt utnyttjat kan religiösa samlingslokaler bli till ett viktigt 
medel inte minst om händelser som stärker legitimiteten för regeringen sammanfaller med 
religiösa ledares intresse.108 
 
Det kan vara frestande för myndigheter och säkerhetssituationer att töja på sanningen i syfte 
att motverka motståndarens kanske överdrivna propaganda. -“Resulting stories often include 
insurgent fabrications designed to undermine the government’s legitimacy.”109 Detta avfärdas dock 
av bland annat doktrinen som påpekar att en objektiv rapportering och informationsspridning 
skall genomföras. -“Counterinsurgents seeking to preserve legitimacy must stick to the truth and 
make sure that words are backed up by deeds…”110 Betydelsen av en väl fungerande funktion för 
bedrivandet av psykologiska operationer betonades dock av bland annat Kitson.111 
 
En annan del av informationskrigföringen på längre sikt kan kopplas till utbildningsväsendet 
med dess skolor. Landets framtida generationer kommer bland annat formas i skolor och på 
andra utbildningsinstitut. Dessa bör därför erbjuda en miljö och utbildning som präglas av 
statsmaktens värderingar och inte något annat som kan legitimera motståndaren.112 
 

                                                
103 Ringsmose, Jens (2007), Oprørskampens indre dynamik – fokus på Irak, DIIS REPORT, s. 19-21. 
104 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2007, Small wars and insurgencies, Vol. 19, No 2, June 2008, s. 210. 
105 Mackinlay, John (2005), Defeating Complex Insurgency: Beyond Iraq and Afghanistan, London: Stephan 
Austin & Sons Ltd, s. 27. 
106 Vern Liebl, (2007), Pushtuns, Tribalism, Leadership, Islam and Taliban: A short view, Small wars and 
insurgencies Vol. 18, No 3, September 2007, s. 495. 
107 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2007, Small wars and insurgencies, Vol. 19, No 2, June 2008, s. 206. 
108 Ibid. s. 215. 
109 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), s. 1-12. 
110 Ibid. s. 1-13. 
111 Kitson, Frank. (1971), Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping. London: Faber 
and Faber, s. 77-79. 
112 Maloney, Sean M.  (2008), A violent impediment: the evolution of insurgent operations in Kandahar province 
2003-2007, Small wars and insurgencies, Vol. 19, No 2, June 2008, s. 207. 
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3.6 Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel definierat begreppen insurgency och counterinsurgency, dessa benämns 
hädanefter också med sina svenska översättningar, uppror och upprorsbekämpning. Jag har 
redovisat för valda delar av grundläggande delar inom COIN-teori och resonerat kring dessa 
val. Här har jag också redovisat doktrinen, dess koppling mot teorier, underliggande 
reglemente och allmän användbarhet i uppsatsen.  
 
Jag har förtydligat de två aspekterna på legitimitetsbegreppet som jag studerar och skapat det 
verktyg med vilket jag undersöker COIN-teori och doktrinen. Min definition av begreppet i 
denna uppsats skapas sedan med hjälp av dessa tre frågeställningar. Det finns en tydlig 
uppfattning att COIN operationer mer handlar om politik än om militära lösningar även om 
allt hänger ihop.  
 
Jag hävdar härmed att från ett COIN-perspektiv i denna uppsats så defineras legitimitet 
huvudsakligen såsom betydelse för legitimitet för statsförvaltningen där de civila/politiska 
delarna har störst betydelse kontra den egna befolkningen.  
  
Jag har därigenom försökt att svara på första delen i den frågeställning som detta kapitel 
skulle svara på. 
 
Hur uppfattas begreppet legitimitet i ett COIN-perspektiv,… 
 
För att svara på den andra delen av frågan så har jag operationaliserat de LOE som utnyttjas i 
det amerikanska reglementet och undersökt både doktriner, reglementet och underlag från 
forskningsvärlden.  Syfte har härvid varit att visa på hur legitimitet anses kunna stödjas eller 
skapas.  
 
…samt hur anses legitimitet uppnås i ett COIN-perspektiv? 
 
Härvid har undersökningen pekat på att COIN-teori och doktrin lyfter fram betydelsen av att 
stödja hela statsförvaltningen men med en tyngdpunkt på civila och de styrande (politiska) 
delarna av statsförvaltningen.  
 
Viktiga delar som identifierats är att erbjuda säkerhet för befolkningen och att de delar som 
genomför detta gör det på ett sätt som innebär att befolkningen känner förtroende för dessa 
organisationer. Befolkningen bör också känna att de kan få en rättvis hantering avseende 
polisära ärenden och att hela rättssystemet fungerar. Det anses viktigt för att uppnå legitimitet 
att det är det egna landets säkerhetsstrukturer som skall lyftas fram och efterhand kunna 
genomföra verksamheten. Utländska delar kan behöva anpassa sig för att erhålla legitimitet 
och arbeta för att stärka de nationella delarna. Anpassning som kan uppfattas som passivitet är 
dock kontraproduktivt för de utländska delarna. Stöd till civila myndigheter på alla nivåer, 
lokal, regional och central är viktigt för att stärka statsmakten. I detta finns de politiska 
delarna som utgör statsmakten beroende på hur statsbildningen ser ut. För att uppnå 
legitimitet måste banden stärkas mellan individer och statsmakten och detta ger främst genom 
att individen känner att statsmakten både kan och vill erbjuda det han eftersträvar. Beroende 
på var i utvecklingsfasen landet befinner sig kan detta avhandla alltifrån grundläggande behov 
av mat och vatten till att senare omfatta skola, sjukvård m.m. Individernas möjlighet att 
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trygga sin försörjning är viktig och omfattar möjligheter att kunna bedriva jordbruk eller 
arbetstillfällen generellt. Småskaliga projekt har härvid visat sig vara mest framgångsrika. 
Avslutningsvis måste invånarna också uppfatta att det som händer gagnar dem och att deras 
samhörighet med statsmakten på ett högre plan sammanfaller. Informationsspridning och 
bemötande av propaganda från motståndaren är därmed viktig för att statsmaktens legitimitet 
bland befolkningen skall erhållas alternativt vidmakthållas. 
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4 Resultat - Legitimitetsbegreppet i praktiken 
 

Building legitimate local political capacity. But it does not discuss how to do so, nor does 
it address a situation where capacity and legitimacy must be created from scratch.113  

Michael Wagner 

4.1 Inledning 
 
Jag kommer i detta kapitlet att med hjälp av den i kapitel två beskrivna metoden använda 
verktygen från kapitel 3 på intervjuresultatet i syfte att kunna redovisa resultatet av 
undersökningen. Jag påminner läsaren om att intervjuerna är uppdelade i två grupper (stab 
samt fält). I kapitlet beskrivs PRT´s syn på begreppet legitimitet inom COIN samt vad PRT 
anser bidrar till kapitlet. Inledningsvis kommer jag att beskriva PRT syn på legitimitet och 
därefter övergå till att redovisa vad PRT anser stödjer arbetet med att bygga upp och 
vidmakthålla legitimitet. Avslutningsvis kommer kapitlet att sammanfattas och därigenom har 
jag försökt att svara på min fråga två.  
 
Hur uppfattas begreppet legitimitet, samt hur anses legitimitet uppnås i ett COIN-perspektiv 
av svensk personal i utlandsstyrkan? 

4.2 PRT syn på begreppet legitimitet 
 
Hur uppfattade intervjupersonerna legitimitetsbegreppet?  
Till och börja med hade jag i mina intervjuer tagit med ett antal bakgrundsfrågor och även 
frågor om COIN-begreppet i sig. Detta gjordes för att bättre kunna värdera 
intervjupersonernas svar angående begreppet legitimitet. Kunskapen om COIN visade sig 
vara relativt god varvid samtliga intervjuade sade sig känna till begreppet och även i 
varierande utsträckning hade erhållit utbildning på doktrinen. Jag fortsätter med att beskriva 
vad uppfattningen var om begreppet legitimitet beskrivit utifrån de valda definitionsfrågorna. 
 
Legitimitet för vem?  
Även om enskilda uttryckte att legitimitet var kopplat till statsmakten övergripande, – ”Den 
valda (demokratiska) maktstrukturen i ett land är legitim.”114 så var detta inte tydligt i gruppen 
stab. Det var tydligare att det fanns ett större intresse av att stärka den lokala 
myndighetsstrukturen. Anledningarna till detta är svåra att besvara. En anledning skulle 
kunna vara att stabsgruppen arbetade med de lokala myndigheterna regelbundet och 
därigenom hade sitt fokus på detta medan fält gruppen med mindre kontakt såg det hela i ett 
mer holistiskt perspektiv. I gruppen fält lyftes det däremot i flera sammanhang upp betydelsen 
av kopplingen mellan legitimitet och statsmakten generellt.  
 
 
 
 
 

                                                
113 Wagner, Michael (2008), The challenges of Iraq: putting US Army stability operations doctrine to the test, 
Small wars and Insurgencies, Vol. 19, No. 4, December 2008, s. 484-509, s. 499. 
114 Intervju 3. 
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Legitimiteten måste finnas längst upp d.v.s. presidenten och riksdag (motsv) måste vara 
legitima. Hela arbetet blir som en trappa. ANSF [Afghanistan Security Forces]och de 
olika myndigheterna är en del av landets ledning. På lokal nivå fungerar det på samma 
sätt dvs. polischefen måste uppfattas som legitim för att polisen skall kunna uppfattas 
som legitim. Polischefen är legitim för att han kan se till att den lagen som finns 
upprätthålls.115 
 
Centralmakten är den viktigaste, måste börja uppifrån. Arbetet måste dock ske över hela 
skalan lokalt - centralt- civilt – säkerhetsorganisationer.116 

 
Det som togs upp av båda intervjugrupperna var snarare en koppling mot legitimitet för 
säkerhetsorganisationerna i Afghanistan som de institutioner som skulle sättas i fokus för 
arbetet med att stärka legitimiteten. Säkerhetsorganisationerna i detta fall var både den 
afghanska armén och den afghanska polisen.  
 

Jag tror att det är viktigare på kort sikt att ISAF [International Security Assistance Force] 
har större legitimitet än ANSF, detta beroende på att ISAF inte är en del av ”landet”. 
Detta är också en av våra uppgifter att skapa legitimitet för ANSF. Ju längre tiden går 
desto viktigare är det för ANSF att uppnå legitimitet versus LN [Local Nationals]. Detta 
innebär samtidigt att betydelsen för legitimitet för ISAF minskar. Begreppet och vad som 
är viktigt för att uppnå legitimitet skiljer inte mellan ANSF och ISAF.117 

 
I ovanstående citat berörs legitimiteten för PRT och ISAF också. Att PRT uppfattade en 
nödvändighet att uppfattas som legitima ses också såsom viktigt på många sätt bland annat i 
det praktiska arbetet.  
 

PRT förändrar sitt taktiska uppträdande för att uppfattas som legitima.118 
 
Rättsväsendet togs också upp som en av de institutioner som PRT arbetade aktivt med att 
stödja. Det fanns dock en viss tveksamhet huruvida PRT skulle stödja de polisära delarna. 
Tveksamheten låg i kopplingen att det skulle finns en konflikt mellan det militära arbetet och 
det polisiära. Behovet av att begränsa legitimiteten för upprorsmännen berörs inte direkt av 
någon av intervjugrupperna. Det går självklart att argumentera att detta avses indirekt och 
inom ramen för informationsarbetet framgår ett visst hänsynstagande till motåtgärder mot 
upprorsmännens arbete.  
 
I gruppen stab togs betydelsen av att stödja övriga myndigheters arbete inom andra sektorer 
upp som en målgrupp som PRT borde stödja. – ”Satsa på bevattningskanaler, vägar, sjukhus och 
skolor.”119 Även om ansvariga myndigheter inte pekades ut direkt i ovanstående citat pekar 
svaret på att även andra myndigheter och institutioner anses kunna behöva stöd för att kunna 
uppnå legitimitet. 
 
 
 
 

                                                
115 Intervju 5. 
116 Intervju 6. 
117 Intervju 5. 
118 Intervju 4. 
119 Intervju 1. 
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Vem ska uppfatta vad som legitimt? 
Jag har i förra stycket identifierat ett antal vad som anses vara viktiga att vara legitima. 
Nedan kommer jag nu att i två stycken redovisa för vem dessa skall vara legitima. 
Inom alla områdena som legitimitet skulle uppnås för lyftes följande målgrupper fram. 
I både gruppen stab och fält lyftes behovet av legitimitet hos den afghanska befolkningen, 
som en mycket viktig del. Internationella organisationer såsom FN och andra organisationer 
syn och stöd för insatsen togs också upp som en annan del.  
 

Att också ha ett stöd från världssamfundet för på det sätt som ANSF arbetar.120 
 
Inom området avseende det utländska stödet togs flera olika delar upp. En av dessa var de 
afghanska myndigheterna i sig, detta togs också upp av båda intervjugrupperna. Inom samma 
område tog båda grupperna också upp betydelsen av att insatsen är legitim, kopplat till sin 
egna personliga villighet att delta och den status som man därigenom erhöll.  
 

På det personliga planet innebär det att för att kunna åka långt bort måste det vara legitimt 
för att kunna rättfärdiga mina handlingar här nere [Afghanistan].121 

 
Att den svenska befolkningen ansåg att engagemanget i Afghanistan var legitimt var något 
som togs upp av gruppen fält. – ”Det är oerhört viktigt för uppdragsgivaren dvs regeringen att 
förklara syftet med insatsen för att den ska uppfattas som legitim av det svenska folket.”122 En annan 
del i det svenska samhället som också berördes av gruppen fält var pressen. – ”Det viktigaste 
just nu är betydelsen med legitimitet hos pressen i det nationella perspektivet, den s.k tredje 
statsmakten.”123 Både den svenska befolkningen och pressen i hemlandet kopplades främst till 
det egna förbandet (utländskt stöd) även om det fanns vissa beröringspunkter mot andra delar. 
 
Vem genererar legitimiteten åt vad? 
Inom denna frågeställning framkom fyra stycken huvuddelar, statsmakten i sig, landets 
säkerhetsorganisationer, utländska organisationer samt formella beslut i olika organisationer 
eller instanser. 
 
I båda intervjugrupperna tog upp betydelsen av att de lokala myndigheternas arbete var viktigt 
för att bygga upp legitimiteten för hela statsapparaten. Det ansågs dock också hänga ihop där 
den övergripande statsmakten genererade legitimitet för den lokala nivån och vice versa. 
 
Säkerhetsorganisationernas arbete ansågs vara en mycket betydelsefull del i vad som 
genererade legitimitet. Härvid avsågs både polis, militär, och rättsapparaten i övrigt. Deras 
arbete med att skapa säkerhet eller brister i deras förmåga att göra det ansågs väsentligt. Jag 
uppfattade en viss tendens till att PRT uppfattade den afghanska polisens betydelse för 
skapandet av legitimitet var viktigare än den afghanska armén. Samtidigt var PRT ambivalent 
som jag redan nämnt om och hur PRT skulle arbeta med ANP.  
 
 
 

                                                
120 Intervju 5. 
121 Intervju 4. 
122 Intervju 5. 
123 Intervju 5. 
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Om afghanen hade vetat så hade det haft stor betydelse, men nu vet inte den Afghanska 
genomsnittsmannen. Huvuddelen av afghanerna vet fortfarande bara vad som sker lokalt 
(i byn). De afghaner som ser ISAF och ANSF arbeta tillsammans uppfattar att dessa är en 
och samma maktstruktur. Där detta inte sker pga avsaknad av ISAF eller ANSF tolkas 
den enskilda närvaron på annat sätt. ANSF ses generellt som legitima. ISAF ses ofta som 
legitima men osäkerheter finns där kunskap brister.124 

 
Vad gäller generering av legitimitet framkom det att gruppen stab i flera avseende kopplade 
detta mot formella grunder. Enligt flera av de intervjuade i denna grupp var viktiga delar för 
generering av legitimitet att det fanns ett bakomliggande FN mandat och att Sverige hade tagit 
riksdagsbeslut för den aktuella operationen. I gruppen fält belystes också behovet av formella 
beslut av internationella samfundet upp som en del i legitimitetsbegreppet. – ”Legitimitet 
innebär att insatsen är godkänd av det internationella samfundet.”125 I gruppen fält betonades dock 
även mer allmänna etiska regler som en del i arbetet med att skapa legitimitet.  
 

Har jag rätt att göra det här och i så fall bör jag?126 
 
Även PRT´s egna arbete ansågs bidra till legitimitet. Detta skedde dels i samarbetet med 
ANSF och säkerhetsarbetet men även genom PRT´s övriga arbete genom civila organisationer 
och myndigheter.  
 
Sammantaget uppfattade jag att en tyngdpunkt i vad intervjugrupperna tog upp avseende vad 
som var centralt för PRT avseende för vem legitimitet skulle uppnås var de afghanska 
säkerhetsorganisationerna. Dessas legitimitet kopplade intervjugrupperna till att dessa skulle 
uppnå en legitimitet hos lokalbefolkningen. Detta uppnåddes genom av dem själva i 
samarbete med PRT. Det fanns några intressanta tendenser avseende i vilken utsträckning 
grupperna kopplade legitimitetsbegreppet mot statsmakten generellt. Avseende vad för 
legitimitet innebar för de egna förbanden kopplades dessa i relativt stor utsträckning till 
formella beslut avseende olika länders deltagande i ISAF av gruppen stab. Den andra delen 
som var påtaglig hos gruppen fält var uppfattningen att legitimiteten för den internationella 
närvaron var viktig att uppnå hos lokalbefolkningen för att kunna arbeta. 

4.3 Vad uppnår legitimitet i praktiken 
 
Jag kommer att i denna delen att undersöka hur förbandet arbetar taktiskt som har kopplingar 
mot legitimitet. Härvid kommer det framtagna modellen att användas. Syfte är att senare 
kunna belysa skillnader och likheter utifrån den framtagna modellen. Med hänsyn till att 
frågeställningarna inte är direkt kopplade mot de teoretiska punkterna som används påminns 
läsaren att en textanalys har genomförts enligt tidigare beskriven modell.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
124 Intervju 4. 
125 Intervju 4. 
126 Intervju 6. 
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Analysverktyg 
 Establish civil security. 
 Establish civil control. 
 Support host nation (HN) security forces. 
 Support to governance. 
 Restore essential services. 
 Support to economic and infrastructure development. 
 Conduct information engagement. 

 
Establish civil security. 
Avseende skydd av befolkningen generellt och stöd till områden som redan stödde regeringen 
uppgav respondenterna att PRT arbetade mycket med detta. Den verksamhet som PRT bedrev 
omfattade hela ansvarsområdet. – ”PRT måste sträva efter att tillsammans med ANP och ANA ha 
kontroll över hela området så att ingen laglöshet eller talibanverksamhet kan utmana regeringen.”127 
Detta inkluderade även de områden som hade en lägre nivå av aktivitet från upprorsstyrkor. 
PRT hade enligt respondenterna marktaktisk kontroll i alla områden som man kunde nå, 
beaktat terrängen och väderförhållanden.  
 
I de områden som PRT kunde uppfatta att i större utsträckning stödja upprorsrörelser uppgav 
respondenterna att förbandet hade satt in större resurser. Detta i form av dels ökad närvaro 
och även med andra riktade åtgärder.  
 

Genom patrullering i hela svenska ansvarsområdet visar vi att PRT är en maktfaktor som 
kan bidra med säkerhet för lokalbefolkningen.128 
 

Ett exempel som togs upp var det stöd till den afghanska polisen som PRT gav. I ett område 
hade förbandet tillsammans med afghanska polisen och den afghanska armén gått in och 
återtagit kontrollen i området efter att upprorsmän hade haft området under sin kontroll. 
Generellt eftersträvades även att verksamhet skedde tillsammans med afghanska myndigheter 
inte minst de afghanska säkerhetsorganisationerna. Ett problem angavs vara det stora svenska 
området som av en ur fältgruppen angavs vara ett problem.  
 

Sverige har ett alltför stort område vilket leder till att vi uppfattar det lugnt men detta kan 
vara en falsk uppfattning eftersom vi inte helt enkelt inte vet vad som händer.129 

 
Sättet som operationer skulle genomföras skulle enligt respondenterna ses i ljuset av hur de 
skulle uppfattas av afghanerna och detta skulle vara ett tydligt kriterium i planeringen.  
– ”Bibehålla och utveckla relationen med lokalbefolkning.”130 I genomförandet av operationerna 
beaktades även hur operationerna skulle komma att uppfattas i Sverige. Detta var något som 
uttrycktes tydligare i stabsgruppen än i manövergruppen. 
 
 
 

                                                
127 Intervju 6. 
128 Intervju 2. 
129 Intervju 4. 
130 Intervju 6. 
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Förbandet tryckte på betydelsen av att genomföra verksamheten så nära som afghanerna som 
möjligt. I synnerhet gruppen fält lyfte fram behovet att verka dygnet runt, nära befolkningen 
ute i byarna där problemen beskrevs finnas. Detta skulle också ske tillsammans med både 
afghanska armén och den afghanska polisen.  
 

Att ha med legitimiteten inför planeringen av en uppgift, till exempel med rådgivare som 
finns på PRT. Detta till genomförandet när vi använder våra tolkar för att lösa uppgiften 
situationsanpassat. Vi skall sträva efter att lösa uppgiften på bästa sätt samtidigt som vi 
tar hänsyn till hur operationen uppfattas av afghanerna.131 

 
Fram till tidpunkten för intervjuerna, hade PRT inte haft något tillfälle då man hade avgivit 
varningskott, PRT hade inte heller omhändertagit några vapen eller sökt några fordon. Detta 
strävade PRT göra tillsammans med framförallt afghanska polisen. Följaktligen kan det påstås 
att PRT i alla fall inte utövade övervåld i någon större skala. Det som däremot kan beaktas är 
huruvida PRT skulle kunna ses i ljuset av en verklig eller uppfattad passivitet. Jag besvarar 
inte denna fråga fullt ut med hänvisning till min avgränsning avseende effektivitetsmätning. 
Det som dock kan konstateras var att respondenterna var av uppfattningen av att PRT´s 
aktivitet i området var av stor betydelse.  
 
Establish civil control. 
PRT arbetade med utbildning av poliser på både lokal och regional nivå. PRT lämnade också 
enligt respondenterna ett omfattande stöd till polisväsendet i den dagliga verksamheten. Detta 
omfattade stöd i genomförandet av patrullering, omhändertagande av OXA och IEDér samt 
begränsat utbyte av underrättelser. – ”Genom att praktiskt arbeta med ANSF ökar legitimiteten för 
både ANSF och ISAF i LN ögon.”132 Det uppfattades dock som det fanns begränsningar i ett 
mer strukturerat arbete och olika uppfattningar om prioriteringar. - “Ibland måste PRT välja, 
viktigast att exempelvis i nuläget prioritera ANP och kanske vänta med fångvården.”133 
 
PRT stödde också rättsväsendet genom att stödja reparationer och nybyggnationer av häkten 
och fängelser. Arbetet här var inte utan komplikationer och PRT hade identifierat eventuella 
problem bland annat utifrån ett legitimitetsperpektiv vad gäller stödet till fängelser i både ett 
operationellt och ett nationellt perspektiv. Regelverket avseende nationella begränsningar för 
arresteringar av afghaner lede också till att PRT enbart med stor svårighet, ensamt kunde 
genomföra denna verksamhet. Detta skulle kunna ses som negativt, utifrån afghanernas syn på 
en eventuellt uppfattad passivitet från PRT sida.  
 

Uppenbar fara när militär organisation kliver in på vissa områden. Exempel på detta är 
arbetet med ANP, det kan vara så att det är olämpligt med svensk militär som utbildar 
ANP bör skötas av annan polis.134 
 

Avseende stöd till övriga delar inom rättsväsendet så genomfördes ingen verksamhet inom 
PRT´s ram som framgick av intervjuerna. Bristen på rådgivare och kompetens inom detta 
område påtalades dock av flera av de intervjuade. Arbetet generellt angavs vara stödjande på 
många sätt inte minst indirekt.  
 

                                                
131 Intervju 5. 
132 Intervju 6. 
133 Intervju 2. 
134 Intervju 3. 
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Delar av befolkningen anser att polisen är korrupt vilket leder till minskad legitimitet för 
ANSF. Ju mer ISAF arbetar med ex ANP så minskar tillfällena så polisen kan vara 
korrupt. Genom att arbeta nära erhåller vi en insats som gör att vi kan agera/rapportera 
högre upp i deras organisation.135 

 
Support HN security forces. 
Även inom stöd till afghanska armén arbetade PRT enligt respondenterna inom flera olika 
områden. I likhet med stödet till afghanska polisen omfattade det både utbildningsverksamhet 
och stöd i genomförandet av operationer. Utbildningen sköttes till delar av andra 
organisationer än PRT men utbildning på nivån kompani, genomfördes regelbundet. Även 
utbildning av specialistfunktioner såsom eldledare genomfördes.  
 

Mitt arbete innebär en långsiktig stärkande av GIROA [Government of Islamic Republic 
of Afghanistan] /ANSF legitimitet och effektivitet.136 

 
Stödet till den afghanska armén omfattade både kortare patrullverksamhet och stöd till längre 
operationer. Intervjupersonerna tog upp betydelsen av att PRT´s stöd ledde till en effektivare 
armé som ”uppförde sig” utifrån ett legitimitetsperspektiv. Betydelsen av att den afghanska 
allmänheten såg afghanska armén och PRT genomföra verksamhet tillsammans lyftes också 
upp.  
 

Att ISAF försöker göra så mycket combined med ANSF som möjligt.137 
 
Under missionen hade en afghansk soldat på en afghansk armécamp skjutit och dödat eller 
skadat flera amerikaner som ingick i den styrka som tränade afghanska armén. Denna camp 
låg bara ca 30 minuters bilfärd från den svenska förläggningen. Det angavs att detta var en 
medveten handling för att störa arbetet mellan de internationella delarna och den afghanska 
armén. Detta angavs som ett exempel på att betydelsen av det långsiktiga stödet till afghanska 
armén är farligt för upprorsrörelsen. Intervjupersonerna angav också här betydelsen av att 
fortsätta arbetet med stödet utan begränsande restriktioner trots sådana motgångar och risker. 
 
Support to governance. 
PRT nuvarande struktur angavs vara utformad för att kunna ge ett stöd till de afghanska 
myndigheterna. Enligt fältgruppen var skyddet av dessa viktigt, – ”Genom att skydda de statliga 
strukturerna stödjer vi de sittande ämbetspersonerna. Dessa får stöd och därigenom stärks deras 
legitimitet.”138 Genom att PRT var representerat på både lokal och regionalnivå och på platser 
där motsvarande afghanska myndigheter fanns avsåg man kunna stödja både direkt och 
indirekt. Flera intervjuade lyfte fram betydelsen av att PRT agerade som en katalysator och en 
plattform, varifrån alla organisationer som var berörda i utvecklingsarbetet kunde samverka 
med varandra och de afghanska myndigheterna. Säkerhetsläget och framtidstro lyftes fram 
som två viktiga delar av fält respektive stabsgruppen.  
 

Säkerhetsläget medger att människor kan delta i samhället bland annat röstar eller 
påverkar på andra sätt. Att läget medger att högre behov enligt MASLOW´s 
behovspyramid tillgodoses.139 

                                                
135 Intervju 6. 
136 Intervju 3. 
137 Intervju 6. 
138 Intervju 4. 
139 Intervju 3. 
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Viktigt att tidigt satsa på så kallade prestige projekt. Detta för att stärka synen på de 
afghanska myndigheternas arbete.140 

 
Inom området lyftes flera olika brister upp. En av dessa var som redan nämnts bristen på 
civila rådgivare. PRT hade en svensk och en finsk rådgivare och detta angavs som 
otillräckligt. PRT saknade också en svensk politisk rådgivare (vakans). Det uttrycktes inte 
minst från stabsgruppen ett stort behov om att både bredda kompetensen och öka antalet 
rådgivare. De mest prioriterade områdena angavs vara utvecklingsrådgivare inom 
jordbrukssektorn samt ytterligare politiska rådgivare. De politiska rådgivarna ansågs också 
behövas ute på lokal nivå där dessa nu saknades. Detta hindrade utvecklingen inom området. 
 

Fysiskt skapa olika former av infrastruktur för att stödja befolkningen och stödja 
myndigheternas möjlighet att genomföra arbete.141 

 
Det andra området som togs upp var bristen på egna finansiella medel. Resurserna för att 
kunna stödja de afghanska myndigheterna i sin myndighetsutövning var begränsade. Detta låg 
också i ytterområdet för vad PRT ansåg sig ha mandat att göra. Arbetssättet var mer att i 
möten lyssna på problemen för att hitta lösningar där de ekonomiska resurserna fick hämtas 
från andra håll. Denna brist sågs som allvarlig då PRT inte kunde agera med ekonomiskt stöd 
i situationer där inga andra lösningar fanns. Detta ansågs påverka trovärdigheten och 
legitimiteten för dels själva PRT och dels de afghanska myndigheterna i området. 
Målsättningarna med arbetet formulerades på följande sätt av en respondent ur stabsgruppen. 
 

Målet är att Government of Islamic Republic of Afghanistan och Afghan Security Forces 
själva, utan direkt stöd av PRT MeS eller International Security Assistance Force skall 
kunna hantera sin uppgift och bedriva myndighetsutövning.142 

 
Restore essential services. 
Respondenterna tog upp att de tyckte att det var viktigt att utveckla de grundläggande 
behoven för befolkningen och att PRT hade ett pågående arbete för att stödja detta. I den mån 
det fanns resurser stöddes både skolor och hälsokliniker. Under en FN-ledd kampanj för 
matutdelning var PRT involverad och stöttade indirekt. Insikten av att legitimiteten för både 
PRT och statsmakten gynnades av att positiva förändringar skedde i befolkningens vardag 
påtalades av flera av respondenterna.  
 

Satsa på det som berör alla i vardagen. Detta utgör basen för fortsatt utveckling.143 
 
I gruppen fält fanns åsikter att detta låg i utkanten av PRT´s uppgifter. -”Inget, jag arbetar 
enbart med säkerhetsorganisationer.”144 PRT ansåg sig inte vara huvudansvarig för detta men alla 
av de intervjuade ansåg att PRT skulle stödja och skydda arbetet. -“Humanitära projekt, genom 
att stödja projekt som civil administration driver blir dessa mer framgångsrika.”145 Säkerheten i det 
svenska PRT område bedömdes vara på en sådan nivå att olika organisationer i huvudsak 
kunde arbete i området men med iakttagande av vissa försiktighetsåtgärder.  
                                                
140 Intervju 1. 
141 Intervju 1. 
142 Intervju 3. 
143 Intervju 1. 
144 Intervju 6. 
145 Intervju 4. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-10-06  
Major Björn Andersson   
FHS/HSU 09-11 
 

   - 40 - 
 

Support to economic and infrastructure development. 
Flera från båda intervjugrupperna betonade här liknade områden som det som togs upp under 
stöd till de grundläggande samhällsfunktioner och stöd till myndigheter. – ”Öka antalet 
rådgivare inom jordbruksområdet och andra sektorer.”146 PRT´s upplevda brist på rådgivare och 
egna monetära medel gjorde att detta var ett område som flera av respondenterna såg som en 
av svagheterna med PRT´s arbete. -”En stor del av arbetet för att lyckas ligger i stödet till den civila 
administrationen samt återuppbyggnaden. Härvid ligger Sverige hopplöst efter i satsningar.”147 
Kopplingen mellan legitimitet för statsförvaltningen och vad befolkningen uppfattade skede 
angavs av flera av respondenterna som viktig. -”Legitimiteten är avhängd på de förväntningar som 
byggs upp och förmågan att utföra detta. Ex pratar man om att bygga en bro måste detta ske i snabbare 
tidsperiod så att det blir en röd tråd.”148 Det framgick också att beaktandet av att den mer 
säkerhetsskapande verksamheten både var nödvändig för att skapa möjligheterna till 
utveckling såväl som att verksamheten inte skulle skada pågående eller genomförda projekt i 
onödan. Härvid togs exempelvis utnyttjandet av vägar i samband med regnväder upp som ett 
exempel. Efter kraftiga regnväder försökte förbandet att undvika och utnyttja känsliga 
områdens vägnät i syfte att inte förstöra vägar eller övergångar.  
 
Conduct information engagement. 
Det framkom mycket tydligt i båda grupperna att det fanns en stor medvetenhet avseende 
känsligheten med att inte framstå som motståndare till islam eller uppträda kulturellt 
olämpligt. Genom kontakter med bland annat mullan i Mazar-E-Sharif som var ansvarig för 
bland annat hela det svenska ansvarområdet försökte staben vid PRT föra ut budskap. Ett 
motsvarande arbete angavs också ske på lokal nivå.  
 

ISAF agerar så att de får folkets förtroende, vissa länder agerande i ISAF (tyskar 
KUNDUZ) bidrar inte alltid till detta.149 

 
PRT arbetade med skolor på flera olika plan, under patrullering försökte förbanden 
regelbundet besöka skolor för att både stödja med enklare skolmateriel men även genom att 
utbilda och förklara vad ISAF var och hur ISAF verkade. På mer övergripande nivå 
bevakades skolprojekt och då inte minst skolor för flickor. Värt att notera är att 
respondenterna angav att det inte gjordes några insatser att påverka innehållet i utbildningen, 
förutom ett allmänt utdelande av tidningar och diverse planscher. Avseende afghansk media 
bjöd PRT enligt respondenterna in lokala journalister och försökte informera om PRT´s 
verksamhet och syfte. Detta ingick också i en större informationskampanj från ISAF´s sida. 
På lokal nivå uppgav intervjuade från stabsgruppen att representanter från PRT´s sida 
regelbundet framträdde i både tidningar, radio och lokal tv. -”Under arbete med infooperationer 
ser jag likheter med arbetet att påverka vilja och förståelse gentemot behovet av legitimitet.”150 
Generellt angav dock flera av respondenterna att det var afghanerna själva som skulle bedriva 
denna verksamhet för att uppnå en hög trovärdighet.  
 

Jag arbetar mycket med KEY leader engagement, försöker vara tydlig med att påvisa att 
det är HN själva som måste leda/driva.151 

                                                
146 Intervju 1. 
147 Intervju 4. 
148 Intervju 1. 
149 Intervju 2. 
150 Intervju 3. 
151 Intervju 3. 
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4.4 Sammanfattning 
 

Soldiers need to learn that reinforcing legitimacy is a core business of all combat 
forces.152 

James Hammond 
 
Jag har i första delen av detta kapitel redovisat begreppet legitimitet som det uppfattas av 
PRT. Härvid har jag konstaterat att det uppfattades som att legitimitet var centralt för de 
afghanska säkerhetsorganisationerna. Deras legitimitet kopplade intervjugrupperna till att 
säkerhetsorganisationerna skulle uppnå en legitimitet hos lokalbefolkningen. Uppfattningen är 
att det är de själva som skapar denna legitimitet med stöd av PRT. Det fanns några skillnader 
mellan de två olika grupperna i undersökningen. Inom området vem det skulle uppnås 
legitimitet för ansåg gruppen stab att det i högre utsträckning var de lokala myndigheterna 
som var viktigast medan gruppen fält snarare betonade statsmakten generellt. Jag har redan 
diskuterat en anledning till denna iakttagelse tidigare i kapitlet. Oavsett anledning kan jag här 
konstatera att det härvid finns en eventuell diskrepans avseende en mycket central del 
avseende begreppet, Vem skall PRT åstadkomma legitimitet för? 
 
Inom området vad som genererade legitimitet noterade jag att det fanns en tendens att 
gruppen stab kopplade legitimitet till formella beslut medan gruppen fält snarare fokuserade 
på betydelsen av legitimitet för den internationella närvaron hos lokalbefolkningen. 
Anledningen till denna skillnad på tyngdpunktsskillnad kan ha flera orsaker. Staben arbetar 
med planering, genomförande och rapportering inom både ISAF systemet och mot egna 
nationella delar. Härvid skulle en anledning kunna vara att det finns en större medvetenhet 
och uppfattat behov av att verksamheten sker enligt de riktlinjer som finns. Verksamhetens 
behov av legitimitet baserat på fattade beslut i alla typer av instanser som har en påverkan på 
området och uppgiften blir därmed viktigare. Avseende gruppens fält större fokus på 
civilbefolkningen skulle denna kunna komma från att denna grupp i betydligt större 
utsträckning arbetar nära befolkningen och därigenom uppfattar att behovet av legitimitet av 
dessa är viktigt.  
 
I den senare delen av kapitlet har jag undersökt vad PRT arbetar med inom de områden som 
analysverktyget har definerat. Jag har vid granskningen av underlaget inte kunnat hitta 
vikigare delar som inte har kunnat kategoriseras enligt verktyget. Härvid visar 
undersökningen att PRT arbetar inom alla områden enligt verktyget men har en tyngdpunkt 
mot arbetet med att skapa säkerhet för civilbefolkningen och stödet till 
säkerhetsorganisationerna. Dessa var de viktigaste delarna av vad PRT ansåg generera 
legitimitet. I kapitlet kan dock beaktandet av avgränsningen avseende diskussionen om 
resurser i vissa av områden vara tveksamma. Det är skillnad att diskutera åtgärder i teorin och 
faktiskt utföra dessa i verkligheten och efter någon form av prioritering. Jag kommer i min 
diskussion återkomma till några av dessa områden som jag uppmärksammat.  
 
Härigenom har jag försökt att besvara min andra frågeställning. 
Hur uppfattas begreppet legitimitet, samt hur anses legitimitet uppnås i ett COIN-perspektiv 
av svensk personal i utlandsstyrkan? 
 
                                                
152 Hammond, James (2008), Legitimacy and military operation, Military review, Juli-Augusti s. 69. 
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5 Jämförande diskussion 
 

The fight against the guerrilla must be organized methodically and conducted with 
unremitting patience and resolution. Except for the rare exception, it will never achieve 
spectacular results, so dear to laurel seeking military leaders.153 

Roger Trinquier 

5.1 Inledning 
 
Jag kommer i detta kapitlet att jämföra resultatet från kapitel 4 med min teori från kapitel tre. 
Inledningsvis kommer jag att jämföra uppfattningen om begreppet legitimitet och därefter de 
praktiska åtgärderna som åstadkommer legitimitet. Tyngdpunkten ligger på att utgå från 
resultatet i diskussionen. Jag hoppas därigenom att kunna besvara min avslutande 
frågeställning. Finns det likheter eller skillnader mellan vad COIN-teori och doktrin 
förespråkar kontra hur svensk personal på PRT uppfattar legitimitet samt hur legitimitet 
anses uppnås? 
 
Kapitlet avslutas med en diskussion kopplat till uppsatsens frågeställning och resultat. 

5.2 Begreppet legitimitet 
 
Jag har i denna uppsats utgått från legitimitetens betydelse inom COIN-perpektivet och 
försökt att undersöka och definiera begreppet. I såväl forskning som doktrinarbete har 
begreppet lyfts fram. Ytterligare ett exempel på begreppets betydelse är när den amerikanska 
gemensamma doktrinen JP-03154 skrevs om var detta bland annat beroende på att det 
eftersträvades att få in begreppet legitimitet bland det som doktrinen framhåller som principer 
i denna typ av operationer. - “The principles of military operations other than war are: objective, 
unity of effort, security, restraint, perseverance, and legitimacy.”155 Baserat på antagandet att 
COIN-doktrinen utnyttjas av ISAF och PRT har jag därigenom studerat personal vid PRT´s 
uppfattning om begreppet. Detta kan nu jämföras med den definition som skapats från COIN-
teori och amerikansk doktrin. Härigenom hoppas jag kunna hitta eventuella skillnader. 
 
Legitimitet för vem? 
 
Undersökningen visar att PRT huvudsakliga uppfattning var att det var den afghanska 
säkerhetsstrukturen som var den viktigaste delen att uppnå legitimitet för. Granskningen av 
underlaget visar dock också på att det fanns uppfattningar om att betydelsen om legitimitet för 
statsmakten generellt inklusive civila delar bland såväl enskilda som grupper inom PRT. I den 
ena gruppen på PRT uppfattades det finnas ett fokus på den lokala nivån. Jämfört med den 
framtagna teorin så uppfattar jag dock att det finns en större tyngdpunkt på att skapa 
legitimitet för de afghanska säkerhetsstrukturerna tillsammans med afghanerna än vad delar 
av COIN-teori och kanske framförallt doktrinen anser vara fokus. Detta innebär inte att PRT 
anser andra delar oviktiga och inte heller att teori eller doktrin skulle anse att arbetet med att 
                                                
153 Trinquier, Roger (1964), Modern Warfare—A French View of Counterinsurgency. Praeger Security 
International 2006, Översatt av Daniel Lee s. 54. 
154 JP 1, (2000), Joint Warfare of the Armed Forces of the United States. 
155 Ibid. s. 9. 
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skapa legitimitet för säkerhetsstrukturerna är oviktiga. Härvid skulle ett motargument kunna 
vara att PRT roll i den större helheten av operationen är att stödja just detta säkerhetsarbete. 
Uppsatsen har varken utrymmet eller ansatsen att analysera PRT´s uppgifter. Jag utgår dock 
från att PRT, har dessa uppgifter och verkar på taktisk nivå, vilket självklart leder till att 
verksamheten på denna nivå står i fokus. Anledningen att denna uppfattade skillnad 
fortfarande dock är intressant är det skulle kunna argumenteras om att fokus enligt framtagen 
teori avseende för vem som skall erhålla legitimitet även på denna nivå är mycket breddare 
och mer civil än vad PRT nu anser. Detta skulle då kunna tolkas att PRT´s arbete på taktisk 
nivå är alltför starkt inriktat mot att stödja säkerhetsstrukturen. I detta finns också en faktor 
som flera av de intervjuade personerna har gett uttryck för i intervjuerna nämligen den 
uppfattade bristen på civila rådgivare. I och med uppsatsens avgränsning avseende resurser 
lämnar jag detta med att konstatera att det dock finns en vilja från PRT att öka detta arbete, 
samtidigt som alla enheter oavsett om de är militära eller civila måste utnyttja befintliga 
resurser optimalt.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att även om det finns stora likheter mellan PRT uppfattning och 
COIN-perspektivet så finns det en tendens att PRT har ett större fokus på 
säkerhetsstrukturerna inom statsmakten än statsmakten generellt.  
 
Vem skall uppfatta vad som legitimt? 
 
Utifrån min tolkning av det genomgångna underlaget att den starkaste tendensen i underlaget 
pekar på att PRT´s huvudsakliga uppfattning är att det är de afghanska 
säkerhetsorganisationernas legitimitet kontra den egna befolkningen som är det som PRT ser 
på legitimitetsbegreppet i ett COIN-perspektiv. Detta överensstämmer med vad både COIN-
teori och doktrin tar upp som viktigt. Skillnaderna avseende detta område för vem 
legitimitetsarbetet skall fokuseras på blir därigenom små. 
 
I jämförelsen mellan resultatet från intervjuerna och den framtagna teorin hittar jag ytterligare 
likheter. I båda underlagen hittar jag stora likheter i kopplingen med att befolkningen i de 
länder som deltager med intervenerade trupp är en faktor som legitimitet anses behöva uppnås 
och bevaras hos. I intervjuunderlaget framkommer uppfattningen om den så kallade tredje 
statsmakten i hemländerna som en grupp som är betydelsefull. Detta ligger kanske i utkanten 
av definitionen men är likväl intressant och jag har inte i mitt underlag direkt kunnat jämföra 
det mot teori eller doktrin. 
 
Att upprorsrörelsen i sig skulle kunna vara de som skall påverkas avseende 
legitimitetsuppfattning kontra statsmakten berörs svagt i teorin men jag kan inte hitta detta 
resonemang i mitt underlag från intervjuerna med PRT. 
 
I mitt underlag kan jag konstatera att PRT´s personal ser sig själva som en del i vilka som 
måste uppfatta verksamheten legitimt. Detta berörs mycket lite i teorin och vad jag har kunnat 
hitta inte alls i doktrinen.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag att det finns stora likheter mellan PRT och COIN-teori och 
doktrin även inom vem som skall uppfatta vad legitimt. Befolkningen i det aktuella landet är 
centralt inom både ett COIN-perspektiv och för PRT. Skillnader utgörs dels av vad PRT tar 
upp som om delar av målgrupper i hemlandet och den egna uppfattningen om vad PRT gör 
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som ej kan återfinnas i teori och doktrin och dels om att motståndsrörelsen kan vara en 
målgrupp i sig enligt teorin som inte berörs av PRT. 
 
I COIN-perspektivet betonades de civila delarna inom statsförvaltningen som de viktigaste för 
att generera legitimitet. Här tyder undersökningen på att det finns en tendens till skillnad från 
vad PRT anser generera legitimitet. Förutom att PRT starkt tar upp stöd från FN mm genom 
formella beslut tar PRT upp säkerhetsstrukturerna som de viktigaste delarna i att generera 
legititimitet. 
 
När dessa delar läggs samman framträder följande bild av likheter och skillnader mellan PRT 
och COIN-perspektivet avseende definitionen av begreppet legitimitet. Likheterna är stora 
och i vissa områden mycket stora. Sammanfattningsvis visar undersökningen på att likheterna 
är väsentligt större än upptäckta skillnaderna. Likheterna består i synen på statsmakten i det 
aktuella landet, kopplingen till befolkningen och hur säkerhet skapas genom 
statsförvaltningen. Skillnaderna finns inom vilka delar inom statsförvaltningen som är 
viktigast att uppnå legitimitet för samt vilka delar inom statsförvaltningen som genererar 
legitimitet. Avseende skillnaderna mellan synen på vem som PRT skall uppnå legitimitet för 
så skulle det kunna hävdas att detta skulle kunna leda till ett sämre utfall än vad som annars 
skulle kunna vara möjligt enligt ett COIN-perspektiv. Vad kan PRT göra och vad måste högre 
militära chef eller Sveriges regering göra för att åstadkomma detta? Utifrån klassiskt militärt 
tillvägagångssätt måste dock alltid alla nivåer göra sitt yttersta med befintliga resurser. Enligt 
Hammes resonemang kring att detta skulle kunna vara ett fjärdegenerationens krig så måste 
de som utkämpar detta också förstå att det är skillnad. 

5.3 Diskussion avseende skillnader om tillvägagångssätt. 
 
Finns det likheter eller skillnader mellan vad COIN-teori och doktrin förespråkar kontra med 
vilka medel svensk personal på PRT uppfattar att man uppnår legitimitet? 
 
Establish civil security. 
I sitt arbete med att trygga den afghanska befolkningens säkerhet uppfattar jag att PRT i 
huvudsak arbetade på ett sätt som i ett COIN-perspektiv definierats som framgångsrikt. I ett 
större perspektiv skulle det kunna hävdas att det svenska PRT med sin förhållandevis säkra 
miljö är ett mycket gott exempel för hela Afghanistan. Att det tar tid för hjälporganisationer 
och utvecklingsprojekt har redan belysts och här måste säkerhetsläget också vidmakthållas. 
PRT´s arbete i hela sitt område, även i de lugna delarna ligger också helt i linje med vad som 
tas upp inom detta området inom COIN-perspektivet.  
 
PRT´s arbetssätt där en mycket stor tyngdpunkt var lagd på gemensam verksamhet med 
ANSF framträdde tydligt. Härvid betonades att både det faktum att verksamheten var 
gemensam och att den uppfattades ske på ett sådant sätt att den gynnar legitimiteten för både 
ANSF och PRT´s enheter var viktig. Att verksamheten skedde ute i byarna, dag och natt, är 
viktigt för att den afghanska befolkningen ska uppleva att deras säkerhet var tryggad och att 
problem i deras omgivning inte ignoreras. Detta överensstämmer också med COIN-
perspektivet. 
 
I intervjuerna framgick det att personal vid PRT hade gjort mycket få eller inga alls egna 
ingripande själva mot afghaner. Detta skulle kunna betraktas som positivt ur ett 
legitimitetsperspektiv enligt COIN-perspektivet då detta innebär att risken för att överdriven 
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våldsanvändning förekommer eller att åtgärder uppfattas som oproportionerliga blir lägre. 
Samtidigt finns risken att förtroendet för PRT och därigenom legitimiteten skadas på grund av 
en uppfattad passivitet. Legitimitet för själva PRT är enligt COIN-perspektivet bara en 
nödvändighet på vägen mot att upprätta legitimitet för statsmakten. I avsaknad av jämförande 
underlag från målgruppen får vi härvid lita på intervjuunderlaget. Uppfattningen från PRT 
ligger i linje med COIN-perspektivet även om enskilda uttryckte uppfattningar om att PRT 
borde agera mer själv. 
 
Establish civil control. 
I planering av verksamheten och operationer för att uppnå säkerhet för befolkningen var 
legitimitetsperspektivet med i relativt stor omfattning. En intressant aspekt är kopplingen PRT 
lade avseende legitimitetsperspektivet relativt den egna befolkningen och pressen i Sverige 
(den tredje statsmakten). Hur PRT skall balansera att bevara stödjet för den svenska 
regeringens legitimitet för arbetet i Afghanistan kontra att stödja den afghanska statsmaktens 
legitimitet är dock en fråga jag väljer att inte besvara. Vilka effekter detta har på 
verksamheten skulle vara mycket intressant att utforska vidare. Det som jag konstaterar i 
underlaget är att båda dessa aspekter beaktas och stämmer överens med ett COIN-perspektiv.  
 
Support host nation (HN) security forces. 
PRT arbete med rättsväsende och polis var som beskrivits både brett och omfattande. PRT 
stödjer med både utbildning, viss mtrl och i den praktiska verksamheten. Detta angavs av 
intervjupersonerna vara framgångsrikt och betraktat som positivt av både polis och av PRT´s 
personal. I intervjuunderlaget framkom det att en av de viktigare delarna med att göra 
verksamhet med afghansk polis var att detta tvingade polisen att ”uppföra sig”. Detta 
förhållande kan också skapa konflikter när viljan att stödja afghansk polis eller andra 
myndigheter ställs mot insikten att dessa agerar felaktigt. Hur felaktigt får afghansk polis 
agera sätt i ett afghanskt perspektiv relativt ett västerländskt perspektiv? Hur skall detta 
hanteras sätt ur ett COIN-perspektiv?  
 
I intervjuerna framkommer två exempel på när PRT ställs inför detta dilemma. Det ena är 
exemplet kommer från en situation där PRT försöker att stödja lokal polis på en polisstation 
benämnd ”pink house”. I detta område har flera attacker skett och polisen har både 
otillräckliga resurser och lokaler. I ett arbete med att stödja börjar PRT bygga ut 
polisstationen. I samband med detta framkommer det att polisen kan vara en del av problemet 
genom eget agerande och sitt dåliga uppträdande, utnyttjande av droger m.m. Härvid ställs 
PRT i ett svårt dilemma.  
 
Det andra exemplet kommer från ett fängelse som PRT varit delaktig att bygga upp. I 
samband vid besök i det nya fängelset framkommer det uppgifter som tyder på att 
tvångsprostitution av kvinnliga fångar kan förekomma. Här måste PRT beakta fortsatt 
förhållande med kriminalvårdsmyndigheter, den lokala befolkningen och som berörts tidigare 
hemmanopinionen. I båda dessa exempel kan jag konstatera utifrån underlaget att PRT har 
beaktat legitimitetsperspektivet på ett sätt som överensstämmer med COIN-perspektivet.  
 
Det jag med denna undersökning inte kan konstatera är huruvida PRT har lagt tyngdpunkten 
på vilka delar som beaktas utifrån legitimitetsperspektivet. I arbetet har PRT lyft upp 
problemet med avsaknaden av specifik kompetens och också lyft upp problemet med i hur 
stor omfattning militär personal är lämplig att hantera polisverksamhet. Detta skall också ses i 
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ljuset av den relativt positiva utvecklingen avseende säkerhet inom området och därigenom 
betydligt större förutsättningar på själva möjligheten att utföra ett mer avancerat polisarbete. 
 
Även i vad som beaktades som viktigt avseende stöd till afghanska polisen togs betydelsen 
avseende ”föregångsmannaskap” upp som en viktig del. I motsats till stödet till polisen 
framkom inom detta område inga betänkligheter att utbilda eller genomföra verksamhet med 
den afghanska armén. Exemplet med attacken och dödsskjutningen av amerikaner i det 
svenska området på den afghanska basen togs upp som ett exempel på att motståndaren såg 
betydelsen av detta samarbete. PRT genomförde som redovisats ett omfattande arbete med att 
utbilda och stödja afghanska armén. Det framkom dock bland manövergruppen en viss 
skeptism i att genomföra verksamhet som vara av mer kvalificerad karaktär. Risken för 
misslyckandet i viktiga operationer och force protection för egna enheter i och med 
informationsläckor lyftes upp som orsakerna. Sammanfattningsvis konstaterar jag att PRT 
uppfattade arbetet med att stödja den afghanska armén som mycket viktigt. Uppfattningen 
bland respondenterna var att det var den afghanska armén som skulle lyftas fram när en 
framgångsrik operation hade genomförts var ett tydligt exempel på att PRT arbetade på att 
stärka afghanska arméns legitimitet. Jämfört med COIN-perspektivet skiljer det sig bara 
marginellt och då kopplat till ambivalensen att arbete med och stödja polisära myndigheter.  
 
Support to governance. 
Inom området stöd till de afghanska myndigheterna lyfte PRT upp flera brister i den egna 
organisationen. De vakanser som PRT hade avseende rådgivare förstärkte dessutom en enligt 
flera av de intervjuade svagheterna inom detta område. Det fanns dock även här tydliga 
indikatorer på att PRT ansåg att detta område var betydelsefullt. Att utveckla 
jordbrukssektorn och att engagera sig i myndighetsutövningen belystes och här togs också 
bristen på särskild kompetens inom dessa områden upp. Uppfattningen om att en alltför 
långsam utveckling inom detta område där befolkningens förhoppningar om konkreta resultat 
skulle underminera legitimiteten och ge en grogrund för upprorsrörelsen att skapa alternativa 
strukturer fanns i bakgrunden hos flera av de intervjuade.  
 
Bristen på monetära resurser upplevdes som besvärande av PRT. I detta finns till del ett 
komplext motsatsförhållande, enligt COIN-teori och doktrin skall myndighetsstrukturen 
stärkas och så långt ligger syftet med att ge de lokala myndigheterna resurser att utföra sina 
arbetsuppgifter rätt. Problemet kommer i dualismen att stödja de lokala myndigheterna 
samtidigt som hela statsförvaltningen måste utvecklas. Pengar skulle alltså egentligen behöva 
stoppas in i toppen på statsförvaltningen för att på så sätt bygga upp både förtroendet, 
förmågan och legitimiteten för hela organisationen. Problemet ligger här i bristande förmåga, 
korruption och låg effektivitet i statsförvaltningen som skulle fördröja arbetet på lokal nivå. 
Balansen mellan hur stöd fördelas måste därför noga avvägas och också förändras över tiden i 
syfte att uppnå maximal effektivitet och stödja legitimiteten på både lokal, regional samt 
nationell nivå. PRT´s uppfattning i detta var att det behövdes ökade resurser på lokal och 
regional nivå för att stärka legitimiteten. I det svenska ansvarsområdet var uppfattningen att 
säkerhetsläget var sådant att deltagandet i val ur ett afghanskt perspektiv hade varit 
framgångsrikt. Det kommande valet hösten 2009 var också någonting som var högt 
prioriterat. Deltagandegraden i de tidigare valen och antalet som registrerat sig för kommande 
val tydde enligt PRT också på att utvecklingen för statsmaktens legitimitet var gynnsam. 
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Restore essential services. 
Inom området att stödja grundläggande funktioner i samhället ställs PRT för flera utmaningar. 
Det har tidigare nämnts bristande resurser för PRT men en annan del är utmaningarna att få 
organisationer som i grunden i vill samarbeta med PRT att arbeta i rätt riktning. Icke-statliga 
hjälporganisationer är här det tydligaste exemplet. Här skulle man kunna hävda att om PRT i 
sig själv har en hög legitimitet så skulle benägenheten att samarbeta med PRT öka från dessa 
organisationerna. I så fall ställs återigen legitimitetsperspektivet i en avvägningssituation. För 
att kunna verka fullt ut behöver PRT stöd från alla parter och dessa bör också arbeta 
strukturerat och effektivt i rätt områden. För att få detta stöd bör alla organisationer med 
resurser samverka och i vissa fall samordnas. För att vissa av dessa organisationer skall vilja 
samarbete bör PRT ha någon form av legitimitet. Samtidigt måste balansen och utvecklingen 
av de afghanska myndigheterna bibehållas. PRT upplevde att de i nuläget var en plattform där 
bland annat hjälporganisationer på ett naturligt sätt möttes och samarbetade. Detta måste ses 
som mycket positivt utifrån hur organisationerna betraktar PRT. Samtidigt fanns det 
uppfattningar inom PRT att detta låg i utkanten av PRT´s uppgifter. Att skydda 
hjälporganisationer istället för att genomföra enskilda arresteringsoperationer kräver en 
avvägning och prioritering. Det som bör analyseras är vad som ger störst effekt. COIN-
perspektivet framhåller här vikten av insatser inom detta område. 
 
Support to economic and infrastructure development. 
Baserat på den tidigare nämnda plattformstanken och de egna resurserna i form av rådgivare 
arbetade PRT med olika former av stöd till ekonomi och utvecklingsprojekt. PRT upplevda 
brist på rådgivare och egna ekonomiska brister sågs här som ett problem. Härvid måste man 
beakta den av Sverige valda lösningen med att kanalisera mycket av sitt ekonomiska stöd via 
centralregeringen i Kabul. Detta var man också medveten om och försökte hantera. PRT 
saknar dock här resurser för att arbeta som förespråkas i COIN-teori och i doktrinen. Utifrån 
det redovisade underlaget visar dock medvetenheten inom PRT att intentionerna på hur man 
avser arbeta med utvecklingsprojekt och att man beaktar detta även vid genomförandet av 
annan verksamhet att det finns stora likheter med redovisat underlag. En intressant aspekt som 
togs upp var PRT koppling mellan tiden för diskussionen om eventuella projekt och när 
projektet det facto genomfördes. Detta kan direkt kopplas till att PRT ansåg att man var 
tvungen att leverera och dessutom göra det i ett relevant tidsperspektiv. Om detta inte skedde 
riskerade man att minska legitimiteten för PRT. I en jämförelse med COIN-perspektivet 
arbetade dock PRT betydligt mer med säkerhetsarbetet vilket bland annat kunde iakttas 
avseende aktiviteten inom detta området. 
 
Conduct information engagement. 
Vad gjorde PRT inom informationsområdet kopplat mot legitimitet och på vilket sätt fanns 
det likheter eller skillnader mot ett COIN-perspektiv? PRT arbetade med både media, 
religiösa organisationer och ledare, skolor och också direkt mot befolkningen. Inom detta 
område togs också betydelsen av utbildning av den egna personalen om att uppträda som goda 
ambassadörer utifrån en religiös eller kulturell aspekt. Sammantaget gjorde detta att PRT 
uppvisade små skillnader utifrån vad jag har kategoriserat som specifikt i detta område. 
 
Sammanfattningsvis finner jag återigen stora likheter mellan vad COIN-teori och doktrin 
lyfter fram och vad det PRT arbetar med respektive framhåller som betydelsefullt för att 
åstadkomma legitimitet. De skillnader mellan grupperna stab och fält som finns uppfattar jag 
som små generellt sett, men har belysts där jag uppfattade att det fanns en skillnad av 
betydelsefull karaktär. De stora likheterna återfinns inom arbetet med att stödja statsmakten i 
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stort, uppträda korrekt och engagera alla nivåer. Skillnaderna återfinns inom vad som 
prioriteras i arbetet. I ett COIN-perspektiv där stödet till de civila delarna inom statsmakten 
poängteras finns det hos PRT en tendens till att lyfta fram åtgärder som stödjer den afghanska 
armén och polisen. Huruvida dessa skillnader i det praktiska arbetet beror på resursbrister 
eller på grund av att PRT anser att dess uppgifter inom hela ISAF återfinns här är svårt att 
svara på. Gör PRT det man vill eller det man kan? Jag påstår att det är både och. Flera av de 
intervjuade lyfter upp åtgärder inom stöd till de civila delarna som mycket viktiga och betonar 
organisationens brister. Detta skulle tyda på en att PRT skulle vilja stödja de civila delarna 
mer, men saknar resurser. Till motsats mot detta tyder dock underlaget på att PRT väljer att 
med befintliga resurser prioritera säkerhetsorganisationerna i sitt arbete och anser också detta 
som det viktigaste. 

5.4 Problemställning och svar 
 
Min problemställning i uppsatsen var följande: 
– Hur tolkas och nyttjas begreppet legitimitet i ett COIN-perspektiv av det svenska PRT i 
Afghanistan och skiljer sig detta mot uppfattningar och rekommendationer inom forskning om 
upprorsbekämpning eller i amerikansk doktrin? 
 
Mitt resultat är att PRT under FS16 i mycket hög grad har liknande uppfattning om begreppet 
legitimitet som flera teoretiker inom COIN-teorin och även den amerikanska doktrinen 3-24 
ger uttryck för. Undersökningen tyder på att en tyngdpunkt för PRT avseende tolkningen av 
begreppet är att man värderar betydelsen att arbeta för legitimiteten för 
säkerhetsorganisationerna kontra lokalbefolkningen högt. Legitimitet anses uppnås 
framförallt genom säkerhetsstrukturen i landet själva. I en jämförelse med COIN-perspektivet 
finns skillnaden framförallt i vilka delar av statsförvaltningen som skall erhålla respektive 
generera legitimitet. Där PRT prioriterar ovan nämnda säkerhetsstruktur lyfter COIN-teori 
och doktrin fram de civila delarna.  
 
Avseende synen på vad som praktiskt bidrar och som generar legitimitet återkommer 
skillnaderna avseende vad som kan betecknas som en prioritering mot stöd till 
säkerhetsstrukturen från PRT sida respektive ett synsätt avseende en prioritering mot civila 
delar inom teori och doktrin. Jag har argumenterat för att detta inte enbart kan beror på en 
eventuell resursbrist eller specifika uppgifter för PRT.  
 
Avslutningsvis vill jag försöka sätta uppsatsens resultat i sammanhang med det inledande 
resonemanget angående betydelsen av gemensamma mål och metoder i insatserna samt 
legitimitetens betydelse avseende att kunna genomföra operationen på ett effektivt sätt i en 
internationell miljö. Resultatet visar att PRT i hög grad bedriver verksamhet kopplat till 
legitimitet på ett sätt som förespråkas i såväl COIN teori och amerikanska doktriner. PRT 
uppfattning om begreppet omfattar också alla huvuddrag Detta innebär att PRT anslutit sig till 
en grund som antingen är eller skulle kunna vara gemensam med samarbetspartners från 
framförallt västvärlden. I de fallen den inte är gemensam ligger skillnaden med stor 
sannolikhet hos en annan part än det svenska PRT. I uppsatsen beskrivs en uppfattade 
fokusering på säkerhetsapparaten av PRT. Denna skulle kunna vara en källa till missförstånd 
och minska effektiviteten i samarbetet med olika organisationer eller i den militärstruktur som 
PRT verkar i. Resultatet visar också att Försvarsmakten i praktiken har kommit betydligt 
längre än i sina egna doktriner. 
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6 Reflektion och fortsatt forskning 

6.1 Reflektion 
 
En av de intervjuade påpekade att detta diskuterades för lite, både under den förberedande 
utbildningen innan en insats men även under själva genomförandet. Att utbilda på vad som 
skall göras och hur detta uppnås är grundläggande. Om det i denna utbildning diskuterades 
olika begrepp skulle detta kunna vaska fram vad jag gör gällande är essensen i 
legitimitetsbegreppet. Om den personal och enheter som är involverade i 
upprorsbekämpningen har samsyn om begreppens betydelse borde detta leda till en högre 
effektivitet och någon form av själsynkronisering. Detta är kanske också av större betydelse 
då den formella lednings och lydnadsförhållandena är otydligare och kanske helt saknas i en 
multinationell miljö där även många icke-statliga organisationer verkar. Det har också i olika 
sammanhang lyfts fram betydelsen av att kunskapen och förmågan bör finnas på låg nivå. 
Begreppet den strategiske korpralen156 lyfts fram som ett exempel där avgörandet finns i 
händerna på gruppchefer ute i områdena snarare än hos generalerna inne på stabsplats. Härvid 
skulle undersökningen kunna ha gynnats om denna hade inkluderat ytterligare 
undersökningsmaterial från andra personalgrupper än officerare. Detta inrymdes dock inte i 
nuvarande uppsats.  
 
I arbetet med slutrapport efter FS16 framkom det att det diskuterades en förändring av PRT 
organisation. Denna innebar att PRT i sig skulle få ett större civilt inslag medan de militära 
delarna i större utsträckning skulle arbeta inom ramen för en så kallad taskforce. Att analysera 
för och nackdelar med en sådan utveckling kopplat till uppsatsens resultat hade varit 
intressant att kunna genomföra. 

6.2 Fortsatt forskning 
 
När jag genomförde intervjuerna var frågorna utformade på ett bredare sätt än vad jag i vissa 
fall var ute efter. Anledningen till detta har jag redan beskrivit tidigare i uppsatsen.  
Under genomförandet av intervjuerna så gav flera intervjupersoner utryck för denna bredare 
syn på legitimitet. Detta skall ses i ljuset av att betrakta den svenska regeringen som den 
legitima makten och att dess handlingar måste ha en acceptans från befolkningen. 
 

I ett nationellt spår är det mycket svårt att behålla stödet för insatsen om inte svenska 
befolkningen är nöjd med det som vi (Swe PRT) gör.157 

 
Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara denna kontradiktion på legitimitetsbegreppet 
i ett västerländskt eller svenskt perspektiv. I vilken grad påverkar det egna landets behov av 
att handlingar är legitima utifrån verksamhet inom en fredsfrämjande eller fredsskapande 
operation. Var ligger tyngdpunkten i legitimiteten för ett förband i internationell tjänst, för 
hemmaopinionen eller i missionsområdet? En fortsättning av denna uppsats för att ytterligare 
kunna generalisera resultat skulle också kunna vara ett uppslag för vidare forskning. Genom 
att utöka undersökningarna till fler kontingenter skulle också eventuella förskjutningar i 
synsätt eller arbetssätt kunna upptäckas. För att markant utöka realibiliteten skulle även en 
                                                
156 Krulak, Charles C. (1999), The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War, Marines Magazine, 
Jan 1999, stycke 3 
157 Intervju 5. 
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utökning av undersökningsmaterialet till att omfatta befolkningen i det aktuella landet behöva 
genomföras. ISAF genomför regelbundna undersökningar i syfte att värdera situationen. 
Därigenom erhålls också ett underlag avseende både ISAF´s egna och ANSF effektivitet. Att 
kunna analysera befolkningen, det som uppsatsen belyst som den viktigaste målgruppen 
skulle kunna ge helt nya vinklar på hur legitimitet uppnås och vad befolkningen anser vara 
viktigast. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka min handledare för stort stöd under hela arbetet med denna 
uppsats. Jag vill även passa på att tacka alla som ställde upp på intervjuer under arbetet, ingen 
nämnd ingen glömd. 
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Bilaga 1 Intervjuer 
 
Ca 20-30 intervjuer avses genomföras mht till rekommendationen av att ca 20 kvalitativa 
djupintervjuer ger en hanterbar mängd för analys. 158 
 
De intervjuade skall delas in i tre grupper: 
Stab, manöverförband samt samverkansförband. 
 
Intervjuerna avses i grunden genomföras i tre delar. Den första delen avser en standardiserad 
del med en hög grad av strukturering (Ja/Nej). Begreppen standardiserade resp strukturerade 
finns beskriva i Rune Patel och Bo Davidson bok Forskningsmetodikens grunder.159 
 
Den andra delen skall genomföras med öppna frågor dvs hög grad av standardisering och låg 
grad strukturering. 
 
I den avslutande delen av intervjun avser jag försöka åstadkomma en fokuserad del där jag 
inriktar intervjun mot centrala delar som dykt upp under intervjun. 
 
Tidsomfattning ca 1,5 timme för del 1 samt två. 
Efter en kortare rast ca 30 min för del tre. 
 
Anteckningar tas under själva intervjun. Dessa skall skrivas ut och godkännas av 
intervjupersonen. Underlaget avses inte göras anonymt. 
Personerna skall få syftet med intervjun förklarad för sig innan intervjutillfället. 

                                                
158 Repstad Pål, Närhet och distans:  Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen, 1993, Andra upplagan, 
Studentlitteratur , Lund 
159 Patel Runa samt Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1991, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, sid. 60 
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Frågeställningar  
 
Intervjuad 
 
Del 1 
 
Har du tjänstgjort I utlandsstyrkan tidigare? 
 
Har du tjänstgjort i Afghanistan tidigare? 
 
I vilken utsträckning anser du att du kan påverka det direkta svenska arbetet I PRT MES? 
 
Skala Låg – mellan - hög. 
 
Anser du att ditt arbete huvudsakligen påverkar direkt eller indirekt PRT resultat? 
 
Känner du till COIN doktrinen? 
 
Har du fått utbildning på COIN doktrinen och i så fall när, var samt hur mycket? 
 
Anser du att FM har anammat COIN doktrinen officiellt? 
 
Anser du att PRT MeS har anammat COIN doktrinen och i så fall officiellt eller inofficiellt? 
 
Anser du att huvudbudskapen i COIN överensstämmer med din syn på hur verksamheten i 
svenska området MeS bör genomföras? 
 
Del 2 
Öppna frågor 
 
Beskriv målet med det svenska PRT´s verksamhet? 
 
Vad anser du är de viktigaste delarna för att nå detta mål, prioritera.? 
 
Kan du definiera begreppet legitimitet med egna ord? 
 
Vad betyder det för dig i din verksamhet? 
 
Kan du beskriva vad legitimitet innebär för ANSF? 
 
Kan du beskriva vad legitimitet innebär för ISAF? 
 
Kan du beskriva skillnader i synen på legitimitet mellan HN med ANSF samt de 
internationella delarna? 
 
Kan du beskriva begreppet legitimitet kopplat till taktisk verksamhet vid PRT? 
 
Vad gör du i din verksamhet som skulle kunna bidra till synen på legitimitet kopplat till HN 
civila administration? 
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Anser du att det bör hanteras på olika sätt mellan olika delar av de Afghanska myndigheterna 
och i så fall varför? 
 
Vad gör du i din verksamhet som skulle kunna bidra till legitimitet kopplat till svenska 
förband? 
 
Vad gör du i din verksamhet som skulle kunna bidra till legitimitet kopplat till övriga 
internationella förband? 
 
Kan du i jämförelse med tidigare erfarenheter från utlandstjänst se skillnader hur det praktiska 
arbetet genomförs kopplat till begreppet legitimitet? 
 
Kan du i jämförelse med tidigare erfarenheter i Afghanistan se skillnader hur det praktiska 
arbetet genomförs kopplat till begreppet legitimitet? 
 
Del tre 
 
Kan du utveckla ditt resonemang runt……..? 
 
Vill ni tillägga något? 
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Bilaga 2 Förkortningar 
 
Förkortning  Betydelse 
ANSF  Afghanistan Security Forces 
ANA  Afghanistan National Army 
ANP  Afghanistan National Police 
COIN  Counterinsurgency 
DMarkO  Doktrinen för Markoperationer 
FM   Svenskt sammanhang Försvarsmakten 
FM  Amerikanskt sammanhang Field Manual 
FN  Förenta Nationerna 
GIROA  Government of Islamic Republic of Afghanistan 
HN   Host Nation 
ID  Infantry Division 
IED  Improvised Explosive Device 
ISAF  International Security Assistance Force 
JP  Joint Publication 
LN  Local National 
LOE   Lines of Effort 
OCC   Operational Capabilities Concept 
OXA   Oexploderad Ammunition 
PRT   Provincial Reconstruction Team 
STANAG  Standard Nato Agreement
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Bilaga 3 Karta over Afghanistan 
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