
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-03-25 1(71)
Rick Johansson
SA VT 12

- 1 -

UNDERRÄTTELSEPROBLEMATIK INOM MODERN UPPRORSBEKÄMPNING

1

Magisteruppsats i krigsvetenskap (15 hp)

RUBRIK: Underrättelseproblematik inom modern upprorsbekämpning.

Författare: Mj Rick Johansson, Livregementets Husarer K 3 Program/Kurs: 2HU003

Handledare: Fil.dr Peter Mattson

Biträdande handledare: Fil.dr Pia Molander

Sakgranskare: Övlt Peter Engström, Underrättelselärare vid

Försvarshögskolan

Antal ord: 18 062



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-03-25 2(71)
Rick Johansson
SA VT 12

- 2 -

Sammanfattning:

Uppsatsens syfte är att pröva doktrin JP 3-24 mot en teoretisk grund samt hur underrättelseproblematik kopplat till

upprorsbekämpning i Afghanistan relaterar till doktrinen. I syftet ingår också att koppla problematiken till svensk

relevans då Sverige lutar sig mycket på amerikanska erfarenheter i underrättelsearbetet.

Arbetet utgår från en bred teorigrund som operationaliseras i ett analysverktyg där fyra dimensioner ur ett

befolkningscentrerat perspektiv genomlyser empirin. Empirin är ett subjektivt urval med exempel från Afghanistan

mellan 2006-2012.

Resultatet visar att trots en teoretiskt och doktrinellt stabil bas så fokuserar fortfarande många amerikanska förband

felaktigt avseende underrättelsearbetet. Relationen mellan teori-doktrin-praktik påvisar en tydlig korrelation i att om

doktrinen följs maximeras sannolikheten för seger i upprorsbekämpning. Övergripande slutsats är att det krävs ett omtag

gällande utbildning och förberedelse av förbanden där resurser bör styras om till kulturell förståelse, bättre

databassystem, metodöversyn, analytikerutbildning, samordning av informationsintegrering samt en mer utvecklad

underrättelseledning.

Nyckelord: Upprorsbekämpning, Uppror, Underrättelsetjänst, Expeditionär underrättelsetjänst, Patologi.

Abstract:

The purpose of this thesis is to examine the JP 3-24 doctrine against a theoretical basis and investigate how the

intelligence problems of counterinsurgency in Afghanistan relate to the doctrine. The aim is also to link the problem to

its relevance for Sweden since Sweden leans heavily on U.S. experience in intelligence matters.

The thesis is grounded on a broad theoretical basis which is operationalized in an analysis in which five dimensions of a

people-centered perspective are applied to the empirical data. The empirical data is a subjective selection of examples

from Afghanistan between 2006-2012.

The result shows that despite JP 3-24’s theoretical and doctrinal solid foundation, many U.S. units are still improperly

focused. The relationship between theory, doctrine and practice shows a clear correlation between following the

doctrine and maximizing the probability of victory in counterinsurgency. The overarching conclusion is that a new

approach to the training and preparation of units is required, where resources should be redirected to cultural

understanding, better database systems, method revision, analyst training, coordination of information integration and

intelligence management and leadership.

Keywords: Counterinsurgency, Insurgency, Intelligence, Expeditionary intelligence, Pathology.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

USA har de senaste 20 åren funnit sig i konflikter som markant skiljer sig mot vad

konventionella styrkor är anpassade för. Motståndaren flyter mellan gränsen att vara kombattant

och civil. Utmaningen blir därmed än större och komplex. Underrättelser i denna miljö går inte

att utläsa genom analys av stridskrafternas organisation, visuella satellitsändningar av

positionering av fiendestridskrafter eller signalspaning, utan utgår från mänsklig observation och

kunskap, till huvuddel inhämtad från allmänheten.2 För denna utmaning, som David Kilcullen

benämner ”a transfigured form of hybrid warfare”,3 har flertalet länder skrivit nya doktriner med

hänsyn till den speciella miljö konventionella förband befinner sig i vid upprorsbekämpning i ett

annat land. Vid en föreläsning vid Försvarshögskolan uttalade dock LtC (ret.) Kristina Young att

USA däremot hade problem med att i alla stycken följa sin egen doktrin. Exempel på

problemområden är det holistiska synsättet, förmågan att ta in andras åsikter, att se till

underliggande orsaker samt chefsansvaret och chefers okunskap om underrättelsearbete.4 Den

bristande förståelsen för att stridskrafterna i allmänhet och underrättelsetjänsten i synnerhet

måste agera annorlunda i en okonventionell miljö har gjort att det ofta har skett större eller

mindre misslyckanden vilka har påverkat effektiviteten.

1.2 Praktiskt problem

Vissa hävdar att underrättelsearbete inom upprorsbekämpning har sin egen speciella dynamik

och att vissa metoder hos västvärldens expeditionära underrättelsetjänster är dåligt rustade för att

bemöta uppror i andra länder än sitt eget.5

Ett förband inblandad i en upprorsbekämpningsoperation måste förlita sig mycket mer på sin

underrättelseavdelning för relevanta underlag att agera på, än i en konventionell konflikt. I

2 Elfving, Jörgen och Ulfving, Lars. ISTAR-projektet, Försvarshögskolan. Stockholm 2009. s 1.
3 Kilcullen, David. The Accidental Guerilla: Fighting small wars in the midst of a big one. New York 2009. s xvii.
4 Föreläsning vid FHS 120112 för HSU 10-12 av LtC (ret.) Prof. Kristina Young. NIU.
5 Kilcullen, David. Understanding Counterinsurgency – Doctrine, operations and challenges; edited by Rid, Thomas
and Keaney, Thomas. Abingdon 2010. s 141 f.
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konventionella konflikter är motståndaren relativt synlig och hans intentioner kan till stora delar

bedömas utifrån detta och därför är kanske underrättelser inte lika avgörande. I konventionell

krigföring har underrättelsebedömningar om till exempel gräsrotspolitik eller kulturellt betingade

faktorer ingen större inverkan på operationer. I upprorsbekämpning däremot ligger

underrättelserna till grund för operationer och lyckade operationer genererar ytterligare

information. 6

”Upprorsbekämpning är en underrättelsedriven ansträngning”7

Beroendet skapar en problematik i sig, om det som driver operationen framåt misslyckas.

Felunderrättad operationsplanering kommer sannolikt att generera ickeproduktiv verksamhet

samt större risk för misslyckade operationer. Misslyckade operationer genererar i sin tur sällan

ytterligare användbar information.

En annan problematik ligger i skapandet av metoder för att snabbt bemöta en motgång i en

kontext och när dessa appliceras i en annan konflikt. LtC (ret.) USMC Thomas X Hammes från

US Institute for National Strategic Studies (under NDU) lyfter fram att FM 3-24, grunden till JP

3-24, genomfördes som ett snabbarbete för att vända situationen i Irak. Det saknas delar i

doktrinen för att den skall kunna lyftas rakt in i en annan konflikt. Hammes trycker dock på att

det går att använda erfarenheter, men ytterst försiktigt, framförallt i den kulturella sfären.8

Sammanfattningsvis så är underrättelsearbetet vitalt för vidtagandet av rätt åtgärder mot en

osynlig fiende. Om metoder, analytikerutbildning och doktrin inte har rätt utformning eller är

anpassad för den specifika konflikttyp som upprorsbekämpning innebär så har den

intervenerande styrkan ett stort problem.

6 Joint Publication (JP) 3-24, Counterinsurgency Operations. 2009. s V-2.
7 US Field Manual 3-24 Counterinsurgency. 2006. s 3-1.
8 Föreläsning vid FHS 120117 Col (ret) USMC. Thomas X Hammes. National Defence University.
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1.3 Syfte och forskningsfrågor

1.3.1 Syfte

Syftet med studien är att se till teorier kring upprorsbekämpning och hur det har utvecklas från

2006 och framåt. I syftet ingår också att, avseende konfliktens natur och

underrättelseproblematiken, visa på tillämpligheten av Agrells analys och metodproblem,

Kilcullens patologier och Salmoni/Holmes-Ebers kulturella perspektiv kring upprorsbekämpning.

Detta görs genom att pröva doktrin JP 3-24 mot teorierna. USA har sedan Irakkriget haft stor

påverkan på många andra och även det svenska sättet att bedriva underrättelseoperationer, i

främst Afghanistan, har mycket av amerikansk prägel. Detta beror på att Sverige saknar en egen

doktrin i upprorsbekämpning och ser till ledande aktörer samt genom att flera svenska officerare

utbildats vid den amerikanska COIN-akademin i Kabul. Även vid utbildning innan insats sker

utbildning i Sverige på FM 3-24 sedan 2009.9

Uppsatsen syftar också till att undersöka i vilken omfattning studien kan identifiera och bidra

med kunskap om problematiken avseende inhämtning, bearbetning och dissemination

(fördelning) i denna typ av miljö. Relevansen för svensk del ligger i uppsatsens överförbarhet för

att kunna bidra med kunskap om problematiken att använda underrättelseverksamhet enligt ett

annat lands doktrin och erfarenheter.

1.3.2 Forskningsfrågor

Varför är det en svårighet att bedriva underrättelseverksamhet vid upprorsbekämpning i ett

territorium som inte är inhemskt?

 Vilka metod- och analysproblem förekommer i processen att inhämta, analysera och

delge underrättelser kopplat till teori och doktrin JP 3-24?

 Hur förhåller sig de amerikanska stridskrafterna till JP 3-24 vid planering och

genomförande i Afghanistan?

9 Vrenngård, Thomas. Svenska Reglementens relevans för Afghanistaninsatsen: En jämförelse avseende skydd av
lokalbefolkningen. Försvarshögskolan. 2010. s 5.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-03-25 7(71)
Rick Johansson
SA VT 12

- 7 -

 Var ligger problematiken med att använda doktrinen såsom underrättelseerfarenhet på

Afghanistankonflikten?

1.4 Avgränsningar

Arbetet avgränsar sig till den amerikanska doktrinen JP 3-24. Den har sin grund i FM 3-24 som

är tongivande och har baserat andra större doktrinarbeten, exempelvis britternas JDP 3-40.10

USA har också varit framträdande i de konflikter som västvärlden varit inblandade i gällande

upprorsbekämpning det sista decenniet och har även publicerat mycket material. En viktig aspekt

är den relativa bristen på studier tillgängliga för att jämföra underrättelseorganisationer. Det

mesta som finns är skrivet om det brittiska eller amerikanska systemet.11 Endast delarna i JP 3-24

som avhandlar underrättelsedelar belyses.

I rummet avgränsas uppsatsen till Afghanistankonflikten, den större operation USA deltar i sedan

uttåget ur Irak 2011. Trots relevansen kommer arbetet av utrymmesskäl ej att avhandla

problematiken med Pakistan. Tiden avgränsas från 2006, då den nya metoden togs fram, till

2012. Arbetet avgränsas till det militära maktmedlet samt enbart markarenan. Empiriinsamling

sker via öppna dokument för att undvika säkerhetsproblematiken med klassade handlingar.

Intervjuer eller observerande insamling avgränsas bort då tiden för uppsatsen endast är nio

veckor.

Ansatsen var att även genomföra en analys på Irak, men på grund av att kunna gå djupare i

åtminstone en av analyserna valdes att endast referera till Irak som en bakgrund.

10 UK Ministry of Defense. Joint Doctrine Publication 3-40. 2009. 4-18.
11 Treverton, Gregory F. mfl. Toward a Theory of Intelligence – Workshop. RAND National Security Research
Division, Santa Monica. 2006. s 9.
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1.5 Forskningsläge

Teorin för upprorsbekämpning befinner sig i en pendelrörelse där ena ändläget förespråkar att

alla ansatser måste göras för att skärma befolkningen från upprorsmakarna och på så sätt göra

dessa marginaliserade och därigenom harmlösa. Det andra ändläget i pendeln representeras av

den fiendecentrerade metoden som förespråkar att alla ansträngningar skall göras för att ge sig

efter motståndaren. Endast genom att eliminera fienden kan man nå långsiktig framgång.

1.5.1 Försvarshögskolan

Det finns ett antal uppsatser vid FHS som behandlar underrättelsearbete eller kopplingar till

Afghanistan samt upprorsbekämpning och kan sökas via Anna Lindh Biblioteket.

Vid Krigsvetenskapliga institutionen har boken ”Wilderness of Mirrors” av Lars Ulfving

producerats. Den avhandlar operativ-strategisk underrättelseverksamhet avseende teori, empirism

och metodologi.12

ISTAR-projektet fortgår alltjämt på uppdrag av Försvarsmakten.13

1.5.2 Sverige

Wilhelm Agrell är en flitig debattör och författare inom svensk underrättelsetjänst där han bland

annat engagerat sig i FRA-debatten och skrivit om underrättelseanalys och metod där

”Underrättelseanalysens metoder och problem” är ett exempel.14

Vid FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut har Stefan Olsson skrivit en kritisk granskning av

ISAF:s strategi för upprorsbekämpning, COIN, där doktrinen som bekämpningskoncept

ifrågasätts.15

12 Ulfving, Lars. Wilderness of Mirrors – Operational-Strategic Intelligence Theory, Empiricism, and Methodology.
Vällingby 2003.
13 Elfving & Ulfving. 2009.
14 Agrell, Wilhelm. Underrättelseanalysens metoder och problem. Kristianstad 2009.
15 Olsson, Stefan. Stabilitet i Afghanistan: En kritisk granskning av ISAF:s strategi för counterinsurgency, COIN.
Stockholm 2011.
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1.5.3 Omvärlden

Den så kallade befolkningscentrerade metoden är den just nu generellt rådande bilden av hur en

upprorsbekämpning bör genomföras. Till förespråkarna för denna strömning hör bland andra

författare som Dr. (Australian LtC ret.) David Kilcullen och Dr (US LtC ret.) John A. Nagl.16

De gällande amerikanska upprorsbekämpningsdoktrinerna, som är ett resultat av teori och

erfarenhet, har skapats av bland annat Kilcullen och Nagl där resultatet av deras tankar blev

doktrinen FM 3-24 vilken ligger till grund för JP 3-24. Det finns dock röster som hävdar att FM

3-24 ligger mer mot andra sidan pendeln än att vara fullt ut befolkningscentrerad.17 Detta beror

dock ändå på hur doktrinen tolkas i implementeringen och var tyngdpunkten ska ligga.

David Galula, vars bok Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice ses som något av den

intellektuella berggrunden för FM 3-24. Ett uppenbart befolkningsfokus kan ses, framförallt i

hans första lag som säger att befolkningen är avgörande, men det finns också en stark ansats att

ge sig efter beväpnade upprorsmän som enligt det första av hans åtta steg skall elimineras innan

andra åtgärder påbörjas.18

Exempel på det andra ändläget av pendeln är Prof. (US LtC ret.) Ralph Peters som hävdar att

fienden borde vara fokus. En annan teoretiker är Professor Edward Luttwak som egentligen inte

är fiendecentrerad utan anser att befolkningen kan utnyttjas via repressalier för att vinna.19

Barak A. Salmoni och Paula Holmes-Eber står för forskning gällande den kulturella aspekten vid

framförallt upprorsbekämpning. Erfarenheter från Irak och Afghanistan har gett insikter om att

16 Thiel, Joshua mfl. `Beyond FM 3-24: Readings for the Counterinsurgency Commander´. Small Wars Foundation.
2010. s 2. samt http://rightweb.irc-online.org/profile/nagl_john.
17 Ibid. s 2-3.
18 Galula, David, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, (PSI Classics of the Counterinsurgency Era).
Westport, Praeger Security International. 1964/2006. s 75ff.
19 Peters, Ralph. `In Praise of Attrition´. Parameters. Carlisle 2004. s 24-32.

Luttwak, Edward. `Dead end: Counterinsurgency warfare as military malpractice´. Harper’s Magazine. New York
2007. s 33-42.
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kultur och kulturell förståelse i det operativa arbetet är en förutsättning för att nå effektiv

framgång i dessa typer av konflikter.20

1.6 Förförståelse, problem och utmaningar.

Förförståelse kan färga författarens sätt att se på textanalysen och tolkningen. Delarna som

analyseras kan därefter via förförståelsen påverka den sammansatta helheten.21 Författaren till

detta arbete har själv erfarenheter inom området med bakgrund som chef för

underrättelsesektionen på det svenska Provincial Reconstruction Team i Mazar-e-Sharif,

Afghanistan. Risken är att arbetet färgas av förutfattade meningar vilket kan påverka utfallet

menligt. En utmaning är att hålla resultatet och diskussionen på en operativ nivå då många av

exemplen kan argumenteras tillhöra en annan nivå än den operativa. I teorikapitlet kommer

nivåindelning inom underrättelsesfären belysas för att bemöta denna upplevda utmaning.

1.6.1 Centrala begrepp – Nyckelord

Insurgency - Uppror

Uppror är en form av inbördeskrig med skillnader. En är en initial asymmetri mellan upprorsman

och bekämpare. Målet i ett uppror är att vinna folket då upprorsmännen oftast är för

konventionellt svaga i början. Strategiskt initiativ är hos upprorsmännen då de är de som kan

påbörja konflikten när de så väljer. Uppror tar lång tid, oftast många år. Upprorsstrid är relativt

billigt. Upprorsmannen är rörlig och kan gömma sig i befolkningen. Striden förs okonventionellt

tills slutet.22 Detta är Galulas tolkning men enligt Mao Tse-tung kan uppror bedrivas

konventionellt i delar av landet om förmågan finns.23

20 Salmoni. Barak A & Holmes-Eber, Paula. Operational Culture for the Warfighter – Principles and Applications.
Quantico 2008. s 1.
21 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö 2009. s 61.
22 Galula. 1964/2006. s 4-12.
23 Mao, Tse-tung. Militärpolitiska skrifter. Lund 1977. s 403f.
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JP 3-24 säger att uppror är primärt interna konflikter som fokuserar på befolkningen, där upproret

siktar på att vinna makt och inflytande alternativt vinna en kamp mellan konkurrerande

ideologier, eller båda.24

Counterinsurgency – Upprorsbekämpning

Upprorsbekämpning är en reaktion av uppror.25 Uppror kan vara svårt att upptäcka initialt då

verksamhet i ett tidigt skede sker ofta dolt eller till och med inom lagen och därmed blir

bekämpning näst intill omöjlig. Där uppror är billigt så är bekämpningen dyr då det kräver

mycket resurser.26

JP 3-24 säger att även upprorsbekämparna måste slåss om befolkningen med ett anpassningsbart

och flexibelt tankesätt. Man måste förstå befolkningen och grundorsakerna till upproret samt

även upprorsmännen. Ständig närvaro bland befolkningen krävs under lång tid. Det militära

verktyget är bara en del i en allomfattande ansats.27

Underrättelsetjänst

En underrättelsetjänst är den organisation som producerar kunskap och bedriver detta i en

process av inhämtning, analysering och användning av kunskapen (underrättelserna).28

Expeditionär underrättelsetjänst

Begreppet används om styrkor som är operativa i en expeditionär miljö utanför sitt eget land. I

detta inryms den säregna utmaning en underrättelseorganisation möter när ett uppror skall

bekämpas inom ett territorium man själv inte äger.29

24 JP 3-24. 2009. s II-1.
25 Ibid. s X-1.
26 Galula. 1964/2006. s 8, 47.
27 JP 3-24. 2009. s III-1.
28 Johnson, Loch K. and Wirtz, James J. Intelligence and National Security- The Secret World of Spies. New York
2008. s 22.
29 Kilcullen. Understanding Counterinsurgency. 2010. s 146.
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Patologi

Ordet som används här är inte i sin medicinska kontext utan det appliceras på de institutionella

problem, eller ”sjukdomar”, som underrättelseorganisationer dras med i expeditionära miljöer.30

1.7 Disposition

Kapitel ett inleder arbetet med en kort bakgrund följt av ett praktiskt problem som övergår i en

syftesdel med frågeställningar. Därefter kommer avgränsningar, forskningsläge, egen

förförståelse och utmaningar samt avslutningsvis centrala begrepp och disposition. Kapitel två

avhandlar metod och börjar med forskningsdesign samt metoden. En metodmodell föregår

analysverktyget som följs av materialgenomgång, urval och källkritik. Avsnittet om etik,

reliabilitet och validitet avslutar kapitlet. Kapitel tre avhandlar teorigrunden där en inledning följs

av generell underrättelseteori. Detta följs av de författare som huvudsakligen används i studien

som vald teorigrund. Här tas även två exempel på avvikande teoribildning upp och avslutas med

ett stycke om vald teoriinriktning för resten av arbetet. Efter det analyseras doktrin JP 3-24 och

ett självständigt analysverktyg skapas. Kapitel fyra avhandlar resultatet där en kort bakgrund om

Irak inleder för att belysa framgångsexempel som en ram till fall Afghanistan. Utifrån

analysverktyget belyses sedan fyra dimensioner för ett resultatutfall. Kapitel fem börjar med en

kort inledning. Därefter vidtar en huvuddiskussion som följs av en syftediskussion och vad

uppsatsen bidragit med. Sist föreslås fortsatt forskning och en reflektion avslutar studien.

30 Kilcullen. Understanding Counterinsurgency. 2010. s 146.
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2 Metod

2.1 Forskningsdesign och metod

Uppsatsen inriktas mot att frågeställningarna belyses utifrån en teoretisk grund och JP 3-24:s

förhållningssätt till underrättelseverksamhet inom upprorsbekämpning.

Doktrinen analyseras med teori inom underrättelseanalys för konstruktionen av ett antal

dimensioner med indikatorer vilket utgör basen för analysverktyget. Verktyget belyser sedan

Afghanistaninsatsen utifrån dessa dimensioner. Bearbetningen är en subjektiv analys av

textdokument utifrån analysverktygets grund i teori om underrättelseanalys och metod,

underrättelseverksamhet i upprorsbekämpning och den kulturella sfären. Styrkan är att en djupare

förståelse kan nås enligt hermeneutiskt tradition, men då det är författarens egen tolkning ger det

en viss svaghet i överförbarhet.

Arbetet genomförs som en kvalitativ studie. Vetenskapligt förhållningssätt är holistiskt i

meningen att metod, analys, kultur och organisation alla är enskilda delar som utgör en större

helhet. Holism är också det vetenskapliga förhållningssätt doktrin JP 3-24 säger sig omfatta.

Holism syftar till en förståelse av helheten vilket kan förknippas med förståelsen som ligger i

kvalitativa studier.31

Arbetet bygger på en deduktiv modell trots att studier av fall ofta använder en induktiv modell

när en teori byggs upp.32 Uppsatsen utgår dock ifrån en teorigrund som operationaliseras för att

belysa empirin och se om teorin överensstämmer. Här undersöks förhållandet mellan teori och

praktik. Deduktiv metod valdes utifrån den redovisade problematiken inom underrättelsetjänst

vid upprorsbekämpning. Deduktiv metod passar med den goda tillgången på teoretiskt material

som sedan kan appliceras på empirin. Teorin är därför relativt tongivande för att bygga vidare

undersökningen på en solid bas.33

31 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Lund 2009. s 322.
32 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Lund 1994. s 72.
33 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö 2009. s 20.
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Vid citat på engelska markeras dessa med citationstecken och kursiv stil i syfte att ha en

kontinuitet i markering av engelsk text genom hela studien.

Figur 1 Metodmodell34

2.2 Analysverktyg

Analysverktyget grundar sig i teorier främst från Wilhelm Agrell i underrättelseanalys och

metod, David Kilcullen för underrättelser i upprorsbekämpning samt Barak Salmonis och Paula

Holmes-Ebers kulturella insikter. Delarna som framkommer ur teoriavsnitten benämns aspekter

och skall vägas ihop till fyra dimensioner. Dimensionerna kommer att innehålla tre till fyra

indikatorer som kommer ur teoriavsnitten. Dessa indikatorer är de nyckelord som eftersöks i

empirin för att kunna relateras till respektive dimension. Resultattrenden kommer i varje

dimension att visualiseras med en resultatmatris som visar textanalysens utfall.

2.3 Material, urval samt källkritik.

Mycket underlag finns om ämnet, främst utländskt, men också svenska teoriprodukter. Avsikten

är att använda sekundärkällor i insamling av empirin. Problemet är sortering och sållning i

informationsmängden för ett hanterbart och representativt urval på källorna. Litteraturvalet består

av böcker inom teoriområdet skrivna av relativt kända forskare vilket gör att äkthetsproblemet

minimeras. Huvudsakliga källor presenteras nedan och fastän fler källor förekommer tas dessa

inte upp då de endast bidrar med kortare inlägg.

Urval görs genom subjektivt urval, även kallat strategiskt urval, där exemplifiering i empirin

väljs av författaren för möjligheten att vara avgörande för undersökningen. Processen blir möjlig

34 Författarens metodmodell.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-03-25 15(71)
Rick Johansson
SA VT 12

- 15 -

genom förförståelse om de företeelser som skall undersökas.35 I processen har, till empirin, bland

annat Michael T. Flynn samt Russel W Glenn och S. Jaime Gayton valts ut med rapporter som

tangerar stora delar av undersökningen. Att hitta likvärdiga källor har varit svårare men övriga

källor har valts för att förtäta resultatet även om de inte varit lika heltäckande.

Wilhelm Agrell är teoretiker inom underrättelsetjänst och en av Sveriges mest kända på området.

Han är också professor i underrättelseanalys.36 Agrell valdes för sin bok om

underrättelseanalysens metoder och problem samt avsaknaden av en utpräglat militär bakgrund.

Det kan eventuellt balansera den militära bakgrunden hos många av de andra författarna.

Dr David Kilcullen valdes som en framstående teoretiker inom upprorsbekämpning. Här kan ett

fall av tendens föreligga då Kilcullens teorier påverkat FM 3-24 produktion. Tydliga referenser

motverkar detta.

Barak A. Salmoni och Paula Holmes-Eber valdes för deras bidrag till en djupare förståelse om

det kulturella begreppet samt deras dimensionsmodell för hur kulturfaktorer skall vägas in i

operationsplaneringen. Deras forskning visar också på vikten av kulturella underrättelser för att

förstå kulturens påverkan på konflikten.

Empirin som behandlar Afghanistankonflikten består av artiklar, rapporter, publikationer och

avhandlingar som berör utfall kopplat till underrättelseverksamheten. Studien fokuserar på ett

antal exempel som skall förse insikter om kausala samband där problemet blir att välja exempel

inom fallet.37 Inom Afghanistanfallet uppstår det problemet, där urvalet sker för att belysa

dimensionerna i analysverktyget. Problematiken utvecklas sist i validitetsavsnittet.

Generallöjtnant (då Genmj) Michael T. Flynn har skrivit en rapport om hur underrättelsetjänsten

skall förbättras i Afghanistan tillsammans med Kapten Matt Pottinger (rådgivare i Kabul 2009

35 Denscombe. 2009. s 37.
36 http://www.ne.se/wilhelm-agrell.
37 Gerring, John. Case Study Research – Principles and Practices. New York 2009. s 86.
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och utmärkt sig som årets underrättelseofficer inom USMC) samt Paul D. Batchelor

(chefsrådgivare för CIMIC-integration i ISAF HQ 2010). Flynn har tidigare varit

underrättelsesamordnare (Director of Intelligence) för J2 i den operativa staben i Pentagon, samt

ställföreträdare stabschef för underrättelsesektionen (CJ2) i ISAF HQ 2009. Han har en total

erfarenhet på tre årtionden som underrättelseofficer.38 Han har även skrivit en artikel i Military

Review tillsammans med Brigadgeneral Charles A. Flynn om integration av underrättelser och

information.

Russel W. Glenn (PhD) är före detta officer med erfarenhet från Irak och fram till 2009 ledande

försvarsanalytiker vid RAND Corporation med bland annat COIN som expertisområde.39 Även

S. Jaime Gayton är officer med erfarenhet från Irak och har skrivit flera publikationer bland annat

för RAND.40

Källkritiskt har det inte funnits anledningar att ifrågasätta äktheten i någon av huvudkällorna. Då

i princip alla källor avhandlar samtiden så är problemet med tidssamband också minimerat.

Eftersom enbart sekundärkällor har använts finns risken för tradering, framförallt i resultatdelen

där exempel från insatsen tas fram. Noggranna referenser för omprövning motverkar detta delvis.

Många av författarna hamnar i tendenskriteriet då det via textanalysen kan uttolkas vilken

teoretisk strömning som de anslutit sig till. Tydliga referenser och helst flera källor för samma

företeelse kan motverka detta problem.41

2.4 Etik, reliabilitet och validitet

Etiken är viktigt för att säkerställa giltiga och tillförlitliga resultat. I detta kvalitativa arbete blir

etik aktuellt vid insamling av informationen och vid publiceringen av resultaten.42 Insamlingen är

38 Flynn, Michael T. mfl. Fixing Intel: A Blueprint for Making Intelligence Relevant in Afghanistan. Center for a
New American Security. Washington DC 2010. s 3.
39 http://www.rand.org/about/people/g/glenn_russell_w.html.
40 http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9630.html samt
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=31132.
41 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm 2005 s 18-70.
42 Merriam. 1994. s 133, 189.
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subjektiv och kan orsaka ett skevt resultat, ansatsen blir då en så ”tät” beskrivning som möjligt

för ett tillräckligt djup.

För uppsatsen bör också fem specifika etikproblem hanteras.

- Objektiviteten är viktig för att inte bli alltför engagerad i situationen som studeras och

med författarens förförståelse blir detta extra vitalt.

- Konfidentialitet bedöms inte vara ett problem då enbart öppna källor används.

- Anonymitet är heller inget problem av ovanstående anledning.

- Olika intressegrupper som vill ha tag på resultatet är också oproblematiskt då arbetets

resultat och källorna är öppen information.

- Skiljelinjen mellan information och den tolkning som gjorts av författaren tydliggörs

genom en stringent referensapparat för möjlighet till kontroll.43

Kvalitativ forskning gör det att den externa reliabiliteten blir lägre. Kvalitativ analys försvårar

fastställandet av generaliserbarheten för resultatet. Subjektiv bedömning blir grunden för

slutsatserna och färgas av egen förförståelse. Risk föreligger att tolkningen av exemplen gör att

betydelsen lyfts ur sin kontext och visar felaktig mening.44 En möjlighet till reliabilitet är att

skapa en öppen, spårbar och tydlig uppsats och använda det alternativa kriteriet för kvalitativ

forskning som är pålitlighet. Den andra möjligheten är att undvika att personliga värderingar

eller teoretisk inriktning påverkar utförandet och slutsatserna. Viktigt är att allt som skrivs kan

styrkas och konfirmeras för vad som benämns ”confirmability”.45

Validiteten kan knytas till kontexten. En utmaning är att studien skall ”mäta” det som är

meningen utifrån när militärteorin skrevs och eventuella skillnader i doktrinens synsätt. Ett

specifikt analysverktyg kan skapa sina egna problem, ett är kontexten. Det är inte säkert att

författarna till doktrinen har tagit hänsyn till tankarna i militärteorin eller att de har missförstått

dessa. Hänsyn måste således tas i analysen till vilka slutsatser man kan dra. En doktrin kan i sig

vara begränsande för arbetet då den utgör en ram man måste förhålla sig till i arbetet. Det är

43 Merriam. 1994. s 189-190.
44 Denscombe. 2009. s 399-400.
45 Bryman. 2009. s 260-261.
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dessutom ett styrdokument för förbanden som skall genomföra verksamheten med de

restriktioner det medför.

Med avsikten att mäta underrättelseverksamheten på operativ nivå finns en validitetsrisk om

urvalet av material inte förhåller sig till den nivån. Då det kan vara svårt att veta vilken nivå

underrättelseverksamhet förhåller sig till så kommer teorikapitlet att inledas med en

nivåbeskrivning inom underrättelsetjänst. Syftet är att öka förståelsen hos läsaren samt att hjälpa

författaren själv i förhållandet till materialet i undersökningen. Validiteten påverkas av de valda

exemplen för att belysa dimensionerna i analysverktyget. Det finns en risk att författaren söker

efter enbart en sida av en argumentering för att få ett önskat resultat. Om så sker tappas validitet

eftersom man bara mäter det som kan påverka arbetet i den riktning som författaren vill. Ett

ifrågasättande om validiteten, om endast sida i argumentationen blir dominant, motverkas av en

hänvisning till en tydlig urvalsprocess.

Validitetsproblemet som infinner sig är möjligheten att hitta positiva exempel som kan belysa

dimensionerna. Det är relativt vanligt förekommande med litteratur som diskuterar

underrättelsemisslyckande men mer sällsynt med motsatsen. Extern validitet som avgör

generaliseringsmöjligheterna är ett problem i kvalitativ forskning på grund av tendensen att

använda fallstudier och begränsade urval. Begränsade urval kommer till del att nyttjas i detta

arbete. Alternativt kriterium är överförbarhet som svarar mot extern validitet, då det är djup och

inte bredd det handlar om.46 Detta är ytterligare ett motiv att bara se till Irak som bakgrund och

fokusera på Afghanistan för det tillräckliga djupet.

46 Bryman. 2009. s 258-260.
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3 Teori

3.1 Teoretisk grund

Teorikapitlet kommer att lägga en grund som genom doktrinen skall mynna ut i ett

analysverktyg. Avsnittet inleds att utforska tankar om underrättelseteori. Därefter beskrivs kort

problematiken med olika nivåer inom underrättelseverksamhet. Därnäst beskrivs analytikerns

problem med metod, process och förförståelse genom Wilhelm Agrell. David Kilcullens teori om

underrättelsepatologi följer därnäst. För dimensionen om kulturell påverkan i COIN kommer

Barak A. Salmonis och Paula Eber-Holmes principer i boken Operational Culture for the

Warfighter kort att redovisas. Därefter beskrivs Ralph Peters fiendecentrerade teori följt av

Edward Luttwaks bidrag med sitt kritiska förhållningssätt till upprorsbekämpningsdoktrinen och

hans egen idé om tillvägagångssätt. Innan doktrinanalysen sammanfattas teorigrunden och

fortsatt vald teoriinriktning redovisas. Doktrin JP 3-24 analyseras sist utifrån vald teoribakgrund

med huvudfokus på underrättelsedelarna för att utröna kopplingar till de dimensioner som

avslutningsvis skapar analysverktyget.

3.1.1 Underrättelseteori

Underrättelseteori kan skapa teorier om underrättelseverksamhet för att hjälpa akademiker att

forska om underrättelser, att förstå och att bättre kunna förklara det för studenter och

allmänheten. Teorier för underrättelseverksamhet kan relatera omedelbart till praktikernas behov.

Egentligen finns ingen konflikt mellan de två. En god teori om underrättelseverksamhet borde,

genom definition, vara användbar för underrättelseverksamhet.47

”Teorier är oumbärliga när det kommer till förklaring, eftersom de konceptualiserar

kausala mekanismer.”48

47 Gill, Peter. Toward a Theory of Intelligence – Workshop. Report by Treverton, Gregory F. mfl. 2006. s 4.
48 Ibid. s 6. (Författarens översättning)
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För att härleda en teori krävs en definition. Eftersom underrättelseverksamhet betyder många

olika saker för olika människor är det svårt att koka ner det till en definition. För de flesta innebär

det ”information till beslutsfattare”. För andra är det ”hemlig statlig aktivitet skapad för att förstå

eller påverka främmande entiteter.”49 Inte bara främmande entiteter inbegrips dock i

underrättelseverksamhet då det används mot alla typer av utmaningar både inhemskt och

utländskt.50

Underrättelseteorier kan utforskas på tre huvudsätt – historiskt, matematiskt och psykologiskt.

Historisk teori ser på det förgångna, nuet och i framtiden. Underrättelser kan delas upp fysiskt

och verbalt. Fysiskt är att se förband eller höra stridsvagnar, verbalt är information från en

skriven eller talande källa. Matematisk teori kvantifierar underrättelser för mer precision och

mottagligheten för prövbara bedömningar. I alla underrättelseteorier finns en psykologisk aspekt.

Underrättelseverksamhet är ett mentalt fenomen och likaså dess motsvarighet överraskning.

Även om överraskning i några fall beror på bristande information så är det oftare så att tiden inte

har räckt till för att förstå mängden av fakta.51

3.1.2 Nivåer inom underrättelsetjänsten.

Det kan vara svårt att veta nivån som underrättelsearbetet bedrivs på då upprorsbekämpning

skiljer sig från en konventionell konflikt. De ordinarie nivåerna strategisk, operativ och taktisk

finns även inom underrättelseverksamhet där:

 Strategiska underrättelser behövs för att formulera strategi, policy och militära planer och

operationer på nationell eller insatsnivå.

 Operationella underrättelser behövs för planering och genomförande av kampanjer och

större operationer för att åstadkomma strategiska mål inom insatsområden eller

operationsområden.

 Taktiska underrättelser behövs för planering och genomförande av taktiska operationer.52

49 Warner, Michael. Toward a Theory of Intelligence 2006. s 2.
50 Treverton, Gregory F. mfl. Toward a Theory of Intelligence 2006. s 8.
51 Kahn, David. Toward a Theory of Intelligence. 2006. s 3-4.
52 Ulfving. 2003. s 63.
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Då flöde och inhämtning påverkas av kontexten i upprorsbekämpning kan nivågränserna bli

suddiga. Exempel är att alla enheter samlar och rapporterar information, detta kombinerat med

upprorets fragmenterade natur, gör att underrättelseflödet kommer nerifrån och upp. Vidare

argument är att eftersom alla är potentiella inhämtare så måste även operativ inhämtningsplan

bemöta dagliga taktiska operationer.53

Konventionella konflikter har också svårigheter som exemplen där fragmenterade taktiska

underrättelser som nått strategisk nivå kunnat avgöra historien i en annan riktning om

beslutsfattare agerat annorlunda. Pearl Harbor, Operation Barbarossa och Yom Kippurkriget

visar på detta. Som en kontrast till detta förekommer det ofta att fragmenterade taktiska

indikatorer om framgång överskuggar mer generella och försiktiga strategiska bedömningar.54

Den som avgör om underrättelsen eller indikatorn är taktisk, operativ eller strategisk är således

mottagaren. Taktiska underrättelser kan få operativa eller strategiska konsekvenser och

underrättelseverksamhet kan initieras på strategisk eller operativ nivå men utföras på taktisk nivå.

Därför uppstår svårigheten att kunna påstå att en viss typ av information är taktisk, operativ eller

strategisk. I studien kan det därför upplevas vara taktiska exempel, men ha operativa eller till och

med strategiska konsekvenser. Generallöjtnant Michael T Flynn säger:

”All politics is local: tactical intel equals strategic intel”55

3.1.3 Teori - Wilhelm Agrell

I boken Underrättelseanalysens metoder och problem beskrivs en stor vansklighet i när en

analytiker befinner sig på vad denne tror är så kallad säker mark, som är när det går att känna

igen mönster enligt någorlunda standardiserade mallar eller metoder. Hjälpmedel krävs dock för

att hantera det allt snabbare behovet av underrättelser och ett växande informationsflöde. Risken

53 JP 3-24. 2009. s xviii.
54 Betts, Richard K. Intelligence and National Security (Johnson and Wirtz). 2008. s 123.
55 Flynn. mfl. Fixing Intel: A Blueprint for Making Intelligence Relevant in Afghanistan. 2010. s 11.
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är att det kan bli en rutinmässig sammanställning och vidarebefordring av information snarare än

en bearbetning till underrättelser.

”Förväntningar på fortlöpande värderingar av risker och hotnivåer innebär att

klockan ständigt tickar, att analyser ibland måste genomföras i stor hast och med

den information som för ögonblicket finns till hands.”56

Metoden som ofta används i underrättelseanalys för snabb bedömning är induktiv metod där

ansatsen är att hitta återkommande indikatorer mellan liknande fall. Faran är att en bedömning av

en lång serie iakttagelser kan uppfattas som en lagbundenhet och bygger således upp förutfattade

meningar. Deduktiv metod bygger på lagbundenhet och om denna är känd kan ett resultat

utvinnas. 57 Det innebär att man kan dra en logisk slutsats i ett logiskt sammanhang, men den

behöver inte vara sann i jämförelse med verkligheten om premisserna är fel. 58 Kombinationen av

induktion och deduktion är hypotetisk-deduktiv metod med både empiri och logik. Metoden

används för att förklara avvikelser eller anomalier med induktiv start och fortsätter i hypotetisk-

deduktiv metod. Hypoteser prövas systematiskt mot lagbundenheten för deducering. Nackdelen

är att det kan saknas information för att pröva tänkbara hypoteser eller att långsökta sådana

förbises.59

Insamling sker i regel processbaserat där den vanligaste kallas underrättelsecykeln. I sin enklaste

form är den inriktning, insamling, bearbetning (analys) och delgivning.60 Verkligheten och

cykeln skiljer sig ofta från varandra då modellen är principiell. Processer riskerar alltid att bli

självgående och självbekräftande samt att informationsflödet styr mer än behovet. Ett innovativt

tänkande och ifrågasättandet av vedertagna sanningar kan hämmas då en repetitiv och

produktionsinriktad verksamhet gynnas av processen.61 Agrell går så långt att han föreslår att

56 Agrell. Underrättelseanalysens metoder och problem. 2009. s 8-9.
57 Ibid. s 10-11.
58 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö 2009. s 29.
59 Agrell. Underrättelseanalysens metoder och problem 2009. s 11-12.
60 Ibid. s 38.
61 Ibid. s 34, 45.
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cykeln upphävs som fundamental modell för att tänka underrättelseverksamhet och för att skapa

underrättelsesystem.62 Systemproblem och analytiska problem måste åtskiljas. Ökad

informationsinsamling hjälper inte om systemet eller processen inte är tillämplig för problemets

lösning.

”Nästan alla försök att reformera underrättelsetjänster, eller dra lärdom av

misslyckanden, sker på systemnivån. De analytiska problemen noteras i bästa fall,

men är betydligt svårare att göra något åt. Tänker en underrättelsetjänst bättre om

man fördubblar antalet analytiker?”63

Trots att sakfrågorna kan vara olika är principerna i allmänhet lika och har ett inslag av

allmängiltiga uppgifter som alla underrättelsesystem måste beakta. Dessa är enligt Agrell;

 Att identifiera och bedöma avgörande yttre faktorer.

 Att förstå andra parter, deras agerande, tänkande och intentioner.

 Att förstå sambandet mellan egna och andras åtgärder.

 Att fastställa en lägesbild, tolka pågående skeenden.

 Att bedöma möjligheter och risker i olika handlingsalternativ.

 Att uppfånga tidiga varningssignaler om hot.

Huvudsakligen ska förändringar hittas, se om bedömningar håller och med andra ord om läget är

under kontroll. En underrättelsetjänst ansvarar också för att inte belasta en högre chef med ”nice

to know”. Viktigare är att sålla fram ”need to know” i syfte att undvika en överbelastning. För en

meningsfull analys skall den ge en tillräckligt tydlig bild av vad användaren behöver, vara

grundad på ett tillräckligt relevant, aktuellt, pålitligt och detaljerat underlag för riktiga slutsatser.

Analysen ska ske självständigt och med tillräcklig intellektuell integritet.64

62 Agrell, Wilhelm. Toward a Theory of Intelligence. 2006. s 22.
63 Agrell. Underrättelseanalysens metoder och problem. 2009. s 45.
64 Ibid. s 35-36.
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Ett sätt att fastställa förändringar från normalbilden kan vara genom mönsteranalys för

kopplingar och helheter. Detta är särskilt viktigt inom områden med permanent låg hotnivå.

Nätverksanalysen, en form av mönsteranalys, inriktar sig främst på personer, organisationer och

verksamheter. En lågintensiv konflikt faller in under denna ram då hotet inte är konstant såsom

vid en högintensiv konflikt samt att analysen lämpar sig för att kartlägga den typ av motståndare

man möter i en lågintensiv miljö. Mönsteranalys har sina fällor i bl.a. en falsk säkerhet som kan

göra att avvikelser kan bortrationaliseras då de inte är rimliga mot normalbilden. 65

Sammanfattningsvis ligger det mycket press på underrättelseanalytikern och metoden. Ofta beror

ett misslyckande på förförståelse i en upplevd normalbild på grund av en repetitiv metod eller

den inneboende förförståelsen som medförs till operationsområdet. Detta kan exempelvis

medföra att premisserna för slutsatserna är fel från början. Tiden, informationsöverflödet och

kraven på fortlöpande bedömningar gör ofta bearbetningen till ett snabbjobb som får förlita sig

på metoder och processer som kan vara hämmande för kreativitet eller självständigt tänkande.

Underrättelsecykeln, eller sådan process, kan tendera att leva sitt eget liv och till del skilja sig

från verkligheten då produktionen blir ett självändamål och inte det innovativa tänkandet. Att

som organisation verka kompetent och betydelsefull kan skymma det chefen måste veta och inte

det som kan vara bra att veta. Dessa analytikerproblem eller processproblem åtgärdas inte med

fler analytiker om inte grundorsakerna till misslyckandena åtgärdas först.

3.1.4 Teori - David Kilcullen

David Kilcullen är en av de teoretiker och praktiker som fått mest genomslag i modern

upprorsbekämpning och förespråkar en befolkningscentrerad metod. Huvudbudskapen är att

skydda befolkningen och inte oss själva för att skapa folkligt stöd för insatsen. Detta minskar

stödet för upproret samt att folket är den bästa källan för underrättelser. Kilcullen har producerat

artiklar, essäer och även böcker i ämnet. Två av de mest kända alstren är boken ”The Accidental

Guerilla” och essän ”28 Articles: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency”.

65 Agrell. Underrättelseanalysens metoder och problem. 2009. s 76-79.
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Fokus i arbetet ligger på Kilcullens kapitel om underrättelseverksamhet i upprorsbekämpning i

Rid och Keaneys antologi ”Understanding Counterinsurgency.” Där beskrivs skillnader mellan

konventionell och expeditionär underrättelsetjänst samt förekommande patologier i en

expeditionär miljö. Han avslutar med nio karaktäriska för att komma till rätta med patologierna.

Skillnaderna mellan underrättelsearbete konventionellt och i upprorsbekämpning är fyra stycken;

Fokus tar upp var kraftsamling av insamling och analys bör ske. Upprorsbekämpning handlar om

befolkningscentrering och inte fiendecentrering. Befolkningen är de som bäst kan ge information

för att kunna påverka motståndaren.

Observatörseffekten är risken i den nära interaktionen med dem som observeras och kan påverka

reaktionerna. Motståndarens snabba taktikanpassning gör att analytikern kan bedöma hur det såg

ut igår, men kan aldrig vara säker på att samma metoder används imorgon.

Extrapoleringsproblemet är när slutsatser dras ur tillfångatagna eller avhoppade motståndare med

tron på ett representativt urval, vilket oftast inte är fallet. Avhoppad personal är mindre

motiverad än de som fortfarande kämpar, men användbara som förhandlare vilket var effektivt i

Malaysiakonflikten.

Delningen mellan inhemsk och expeditionär bekämpning tar upp problem där expeditionär

verksamhet kämpar med att skapa inhemsk acceptans/popularitet samt inhämtning och tolkning

av operationsmiljön.66

Det som kallas expeditionär underrättelsetjänst tenderar att uppvisa sex institutionella patologier:

1. Preferensen för kvantitativ metodologisk strikthet över kvalitativ lokalkännedom.

Kvantitativa signifikanta aktiviteter (SIGACTs) kan inte kan påvisa ett skifte utan

bara kvalitativa tolkningar genom mänsklig interaktion med både befolkning och

motståndare kan ge rätt signaler.

2. Tendensen att fokusera på hot mot egna styrkor snarare än hot mot lokalbefolkningen.

66 Kilcullen. Understanding Counterinsurgency. 2010. s 143-146.
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Större vikt läggs ofta på fiendens organisation, aktivitetsmönster och

nätverksanalys medan befolkningscentrerad human aspekt lämnas. Fokus på

egenskydd kan riskera en tro att operationen går bra bara för att egna förluster är

små, medan motståndaren kan använda lugnet till att bygga upp sig själva och

vända befolkningen till sin sida.

3. Tendensen att misstolka kulturellt kodade signaler inom det bredare underrättelsebruset.

Analytiker av annan kultur har svårt att tolka kulturella signaler rätt. En bilbomb

behöver inte vara ett terroristdåd utan kan vara kriminellt, något som inhemska

analytiker direkt kan uppmärksamma via situationsspecifika signaler.

4. Eurocentrisk uppfattning om statsbyggnad.

Fokus ligger på institutioner som agerar uppifrån och ner snarare än sociala faktorer

som startar nerifrån och uppåt. Underrättelsetjänsten kan distraheras av detta

organisatoriska och konceptuella tänk för statsbyggnad.

5. En preferens för metrisk indata över utdata.

Kvantitativa indata, såsom investerade pengar, byggnadsprojekt, uppförda skolor,

utbildade poliser och andra säkerhetsansträngningar är viktigare än kvalitativa data

såsom utkomsten. Mätningen av hur alla åtgärder uppfattas av dem som betyder

mest, dvs. befolkningen ifråga, borde vara viktigast.

6. Sårbarhet i förlusten av situationsuppfattning på grund av insatstider och rotationsfrågor.

Situationsuppfattningen skadas när hemrotationerna med jämna och alltför korta

mellanrum dränerar en expeditionär organisation på insatta analytiker. I bästa fall

har den nya analytikern gjort en tidigare tjänstgöring men viss inskolning krävs

ändå. Sårbarheten gäller också mot inhämtningsorganen där relationerna skadas när

den ene eller andre roterar och nya förtroenden måste byggas upp.67

Patologierna kan ses mer eller mindre hos alla expeditionära underrättelsetjänster i

upprorsbekämpning. Vissa har gjort bättre ifrån sig och tenderar att ha ett antal av följande nio

karaktäristika;

67 Kilcullen. Understanding Counterinsurgency. 2010. s 146-152.
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1. Inkluderar underrättelser från lokala aktörer.

2. Framgrupperade analytiker (långt ner).

3. Försiktighet i förlitandet på kvantitativ data.

4. Tjänstgöringstidslängder förlängda.

5. Integration av taktisk rapportering med underrättelseinhämtning.

6. Politiska underrättelser på gräsrotsnivå.

7. Ett robust polisunderrättelsesystem.

8. Integrerade strukturer och fusionscentran.

9. Effektiva åtgärder för lokal opinionsuppföljning.68

Sammanfattningsvis måste fokus vara befolkningscentrerat, inte på egenskydd.

Observatörseffekten ger problem med snabb taktikanpassning hos motståndaren.

Extrapoleringsproblemet kan ge ett skevt urval vilket ger bristande slutsatser. Patologierna tar i

första, tredje och fjärde punkten upp kulturell oförståelse kopplat till metodologisk strikthet,

oförmåga att se kulturkodade signaler samt förförståelsen hos analytiker. I den andra trycks på

vikten av befolkningscentrerad underrättelseverksamhet och inte på hot mot egna förband. I

femte och sjätte beskrivs fokuset på metrisk indata, dvs. byggda skolor och borrade brunnar som

exempel samt problematiken med institutionellt minne kopplat mot tid i insatsområdet.

Avslutningsvis tas nio karaktäristika upp som indikerar en bra underrättelsetjänst.

3.1.5 Teori - Barak A. Salmoni och Paula Holmes-Eber

Operativ kulturanalys kan sägas tillhöra den befolkningscentrerade teorin då allt går ut på att vara

så insatt man kan i den kulturella miljö insatsen skall genomföras i. Kulturanalysen har sina

motsvarigheter i andra analysverktyg som exempelvis Diplomatic, Information, Military and

Economic (DIME) och Political, Military, Economic, Social, Information and Infrastructure

(PMESII) som bland annat tar upp vissa delar som återkommer i kulturanalysen. I den operativa

kulturanalysen läggs än mer vikt vid den kulturella aspekten som inte görs i andra modeller.

68 Kilcullen. Understanding Counterinsurgency. 2010. s 152-154.
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Konceptet bygger på fem dimensioner; Fysisk miljö, Ekonomi, Social struktur, Politisk struktur

och Trossystem, dessa består i sin tur av en mängd komponenter. Dimensionerna kan härledas ur

tre antropologiska modeller; Ekologisk modell (a och b), Socialstrukturell modell (c och d) samt

Symbolisk modell (e).

a. I den fysiska miljön inbegrips framförallt hur resurser är fördelade och vem som har

nyttjanderätt på dessa, detta gäller även mark eller landrätt.

b. I den ekonomiska dimensionen analyseras hur kulturen i fråga producerar och fördelar

fysiska och symboliska varor.

c. Den sociala strukturen belyser hur förhållanden påverkar distributionen av positioner,

roller, status och makt inom kulturgrupper.

d. Politisk struktur visar på hur ledarskap i den aktuella kulturen är fördelad och utses.

Skillnad mellan formella, ideala politiska strukturer och reella maktstrukturer belyses.

e. Tro och symboler (trossystem) skall ge en bild av vilken kulturell tro som påverkar

individens världsåskådning.69

En mängd positiva effekter uppnåddes efterhand av den amerikanska marinkåren i bland annat

Al-Anbarprovinsen i Irak efter insikten om vikten av att förstå kulturen och den påverkan

kulturella skillnader har på operativa framgångar.70 Marinkåren är den organisation i den

amerikanska försvarsmakten som hittills tagit det största steget och börjat se professionellt på

kulturell medvetenhet i och med beställning och implementeringen av boken Operational

Culture for the Warfighter – Principles and Applications.71

69 Salmoni & Holmes-Eber. 2008. s 22-25.
70 Black, Matthew R. `Cultural IPB – The Doctrinal Gap´. Marine Corps Gazette. Dec 2010. s 22.
71 Salmoni & Holmes-Eber. 2008. s 1-10.
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3.1.6 Teori - Ralph Peters och Edward Luttwak

I debatten om hur ett uppror bör bekämpas finns andra uppfattningar än den

befolkningscentrerade. Här presenteras två av dem för att få en balans i teoribeskrivningen såsom

en motpol till den just nu mest populära teoriinriktningen.

Ralph Peters menar att alla krig är utnötningskrig. Det handlar om att döda motståndaren och

teknik eller avancerad manöverkrigföring kommer aldrig att effektivt kunna ersätta detta.

Eldkraft behövs, fälttåg utan blodspillan utgör en väldigt kort lista. Politiska påtryckningar om få

förluster på båda sidor och industrins försäkringar om att kunna leverera detta med vansinnigt

dyra precisionsvapen är enligt Peters naivt. Modern utnötning är kontextuell och kan inte

jämföras med västfronten under första världskriget. Peters ser en ny typ av utnötning i två fall där

ett storskaligt konventionellt krig innebär ensidig utnötning såsom Irakkrigets inledning. Fall två

är kampen mot religiös terrorism med långvarig utnötning, men han trycker hårt på att det finns

inget alternativ till att ljuta fiendens blod.

Fanatiska, religiöst övertygade motståndare bländas inte av eleganta manövrar. De måste hittas,

hur lång tid det än tar och sen dödas. Det handlar inte om väst vill utkämpa ett utnötningskrig

med en religiöst driven motståndaren, väst är redan inbegripen i en sådan strid.

Att dödandet skapar fler terrorister hävdar Peters är nonsens, motsatsen skapar dem. Framgång

föder framgång och beteendet före 9/11 där Al Qaeda upplevdes stå upp mot USA framgångsrikt

ökade rekryteringen mer. Islamistiska samhällen har lättare att rensa ut terroristelement om

elementen befinner sig på den förlorande sidan i ett globalt krig än om de upplevs som hjältar.

Materiell seger är inte tillräcklig, motståndaren måste övertygas att han är besegrad. Bombning

av tomma byggnader löser inte det. Man måste vara villig att döda på kort sikt i syfte att fostra en

fred på lång sikt.72

72 Peters. 2004. s 24-32.
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Innebörden för underrättelsetjänsten är att befolkningscentrering är felaktig. Befolkningen

skyddas när alla terrorister är döda eller har gett upp. Underrättelserna skall inriktas

fiendecentriskt för lokalisering av individer och nätverk till ”hard targeting” dvs. att med

kinetiska vapen döda eller slå ut motståndaren. Detta benämns som ”counterguerilla operations”

i JP 3-24.73 Peters menar dock att detta är huvudfokus och inte, som i JP 3-24, ett komplement till

helheten.

Edward Luttwak är egentligen inte fiendecentrerad utan omvänt befolkningscentrerad, vilket

visar sig i hans idé om upprorsbekämpning. Likt Peters är han mot den nya doktrinen att en ny

taktik eller gott styre skulle vinna en konflikt. Dock så skiljer han sig från Peters att fienden

måste dödas. Moderna stridskrafter är fortsatt strukturerade för storskaliga krig men moderna

samhällen med små familjer är känsliga för även små förluster. En positiv aspekt är att nationer

blir mer ovilliga att dras in i storkonflikter, som inte kan lösas med överlägsna vapensystem. Mot

uppror fungerar detta sämre eftersom motståndaren inte utgör ett gripbart mål. Många delar av

stridskrafterna görs verkningslösa av motståndarens uppträdande där egentligen mest

markförband kan verka, då marinen och flyget marginaliseras av konfliktens natur.74

Piratproblematiken finns dock, framförallt i sönderfallande stater med kuststräcka, men

problemet är mer ett hot mot globala kommunikationer i området och inte ett inherent problem

för ett uppror.

Alternativa metoder och taktiker för upprorsbekämpning ifrågasätts. FM 3-24 kritiseras hårt även

om ett visst erkännande ges till ”Unity of Effort” och den politiska aspekten, men Luttwak menar

samtidigt att ny taktik eller smart teknologi inte garanterar seger. Illusionen om gott styre är naivt

och exemplifieras med totalitära regimer som inte levererar gott styre och inte behöver det så

länge lydnad kan säkras. Många människor föredrar inhemskt och religiöst förtryck före

utländska inkräktare. ”Integrering av civila och militära aktiviteter” för att förbättra lokala

73 JP 3-24.2009. s X-14.
74 Luttwak. 2007. s 1-11.
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förhållanden behöver inte skapa befolkningsstöd och även om det gör det behöver det inte vara

avgörande.

Luttwak menar vidare att den del av underrättelseverksamheten som går ut på att hitta gömda

upprorsmän bland befolkningen är missriktat då problemet är politiskt.

Underrättelseverksamheten är så komplex att den knappt fungerar med ”allierade” som är

deltidsinsurgenter eller tillhör en annan stam och besitter därmed fel information. Stora pengar

spenderas på sensorunderrättelser för att hitta motståndare beblandade med befolkningen. En

orsak är det livsnödvändiga logistikskyddet med hot överallt i insatsområdet. Egen trupp för

logistikskydd ökar skyddsnivån men också kostnaden per soldat samt ökar risken för egna

förluster. Inhemsk trupp ger inte samma skyddsnivå men är relativt billigt och egna förluster

riskeras ej. Förluster på lokala styrkor för skydd av egen logistik kan dock ge en dålig bild av

insatsstyrkan.

Luttwak har en egen idé om en enkel och tillförlitlig metod för att besegra alla uppror överallt.

Ordinarie väpnade styrkor utan träning eller upprorsbekämpningsdoktrin har historiskt

regelmässigt besegrat uppror via välbeprövade metoder. Exempel finns från Romarriket via

Ottomanska riket till tyskarnas upprorsbekämpning under andra världskriget. I korthet går det ut

på att upprorsmän inte är de enda som kan skrämma eller terrorisera civilbefolkningen. Lugn och

relativ säkerhet kan uppnås genom hårda repressalier mot befolkningen. Upprorsmän överallt

använder denna terrortaktik, medan västliga styrkor bara kan svara med utegångsförbud på sin

höjd. Realistiskt så är detta inte en väg för demokratiska nationer att gå, dess egna befolkningar

skulle inte acceptera det.

Andra verktyg kan dock användas. Underrättelser kan inhämtas genom byråkrati då många

behöver licenser, tillstånd, resedokument och motsvarande, vilket ges för en motprestation. Det

är anmärkningsvärt att USA är villigt att utkämpa krig, starta krig mot framtida hot, att erövra
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territorium och hela nationer, men ovilligt att styra om så bara för några år. Trots uppenbar talang

i upprättandet av FM 3-24:s utkast, så är doktrinen i slutänden ett misslyckande.75

3.1.7 Kort sammanfattning av teorierna

Agrell pekar på analytiker och metodproblem som mycket ligger i förförståelse, tidsaspekter och

processaspekter. Kilcullen menar att det finns inbyggda problem med expeditionära

underrättelsetjänster som kan åtgärdas och visar på karaktäristika för detta. Salmoni och Holmes-

Eber pekar på vikten av den kulturella sfären med sina fem dimensioner och hur dessa påverkar

framgång med ett holistiskt tänkande. Peters förespråkar att fokusera all kraft på fienden och det

är elimineringen av dessa som kommer att vinna kriget. Rent teoretiskt har han ju rätt, men

problematiken ligger just i att hitta motståndaren och denne kommer att ligga ännu lägre om

förlusterna blir för stora och bida sin tid. Luttwak förespråkar att vara värre än motståndaren som

den enda lösningen. Däremot lyfter han det själv och säger att det inte är en väg för demokratiska

nationer att gå.

3.1.8 Vald teoriinriktning för fortsatt arbete.

Hur USA:s expeditionära underrättelsetjänst lyckas i Afghanistan är omtvistat. Författaren anser

däremot att varken Peters eller Luttwaks teorier egentligen är relevanta då det enda sättet att

komma åt upprorsmännen är genom en befolkningscentrerad indirekt metod, vilken är den

inriktning som kommer att vara styrande för den fortsatta analysen av doktrinen och Afghanistan.

3.2 Doktrinanalys

3.2.1 Bakgrund doktrin

Doktrindefinition enligt olika länders tankesätt har blivit en hel vetenskap med svårigheter i

begränsningar kopplat till ”strategi”, ”operationskonst” och ”taktik”. En karaktärisering av nivå

kopplat till doktrinram har gjorts av krigsvetenskapsakademiledamoten Dr. Gunnar Jervas;

långsiktiga åtgärdsprogram betraktas som strategiska och omedelbara betraktas som taktiska.

75 Luttwak. 2007. s 1-11.
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Operativ nivå, som introducerades som koncept av sovjetofficeren Alexander Svechin 1923,

karaktäriseras som nivån mellan strategi och taktik. Strategi är konsten att vinna krig. Taktik är

konsten att vinna slag. I moderna krig skulle det inte finnas plats för avgörande slag således

borde det förberedas och planeras en serie av slag för en sammanhängande operation.76 Joint

Publication 3-24 fyller det operativa rummet i amerikansk upprorsbekämpning där föregångaren

FM 3-24 är dess taktiska motsvarighet.

FM 3-24 utgör grunden för den operativa doktrinen och initierades 2006. Irreguljär krigföring

och upprorsbekämpning (COIN) i synnerhet var länge politiskt ”förbjudet” i och med

Vietnamkonflikten. Endast efter trettio år och med ett till synes framgångsrikt uppror i Irak så

återvände militären till gamla lärdomar om irreguljär krigföring. Under General David Petraeus

togs dessa lärdomar omhand och skrevs om till den reviderade Field Manual 3-24.

Counterinsurgency.77

Innehållet i JP 3-24 består i korthet av definitioner av uppror och upprorsbekämpning. Den

beskriver också sambandet mellan upprorsbekämpning, irreguljär krigföring, antiterrorism och

utländskt inre försvar. Vidare ges en doktrinär grund för upprorsförståelse samt strategiskt och

operativt tillvägagångssätt vid upprorsbekämpning. Principer i upprorsbekämpning introduceras,

den trycker på behovet av gemensam ansträngning (unity of effort) och vägen dit genom

gemensam verkan (unified action). Dynamiskt förhållande mellan underrättelseverksamhet och

operationer förklaras samt förser principer för underrättelseoperationer i upprorsbekämpning.

Doktrinen beskriver vidare understödjande operationer och ingående delars bidrag i

upprorsbekämpning. Därnäst beskrivs operationsmiljön och användandet av analysprocessen för

operativ underrättelseförberedelse av operationsmiljön. Avslutningsvis diskuteras planering,

genomförande och utvärdering.78

76 Ulfving. 2003. s 59-61.
77 Gorka. Sebastian L.V. & Kilcullen David. `An Actor-centric Theory of War: Understanding the Difference
Between COIN and Counterinsurgency´. NDU Press. 2012.
78 JP 3-24. 2009. s ix.
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3.2.2 Analys av doktrin

Fokus kommer att förhålla sig till underrättelseinriktade delar, där underrättelsestöd till

upprorsbekämpning, planering och genomförande (targeting) och Joint Intelligence Preparation

of the Operational Environment (JIPOE) analyseras.

”Everything good that happens seems to come from good intelligence” 79

General Creighton W. Abrams Jr, US Army 1970

Underrättelsestöd

Underrättelsetjänsten skall, med värdnation och koalitionspartners, stötta Joint Fusion Center

(JFC) med att bygga en holistisk bild av operationsområdet. JFC och J2 måste fokusera på att

upprätthålla initiativet i förhållande till upprorsmännen, andra motståndare och den lokala

befolkningen.80 Det är en komplex uppgift som innehåller en mängd parametrar än bara fokus på

fienden. För holism krävs även att befolkning och andra element som t.ex. kriminella eller det

som David Kilcullen benämner ”the accidental guerilla”81 studeras tillsammans med

samhällsfenomen, religion med mera.

Initialt trycks det mycket på inhämtning och bedömning av fiendens intentioner, mål, styrkor,

svagheter, kritiska sårbarheter och mänskliga behov och svagheter. Egna mål skall baseras på

motståndarens kritiska faktorer samordnat med värdnation och koalitionspartners.82

Detta kan antydas vara fiendecentrerat, om passagen läses separat, men vidare i texten revideras

ständigt målen avseende också befolkning samt den föränderliga situationen.83

79 JP 3-24. 2009. s V-1.
80 Ibid. s V-1.
81 Kilcullen. The Accidental Guerilla. 2009. s 28.
82 JP 3-24. 2009. s V-1.
83 Ibid. s V-1.
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Den dynamiska aspekten, där underrättelser driver operationer och operationer driver

underrättelser kräver en särskild organisationsstruktur, där en fusionscell bör övervägas.

Underrättelser kommer oftast nedifrån och upp och alla enheter i upprorsbekämpning genererar

egna underrättelser. Andra faktorer är vikten av samarbete och utbyte av information mellan

andra organisationer, allierade och värdnation för integriteten i det holistiska synsättet.

Underrättelseprinciper i upprorsbekämpning är underrättelseflöde nerifrån och upp, alla

inblandade är potentiella inhämtare och skall således ges underrättelsebehov samtidigt med

operativa behov. Återredovisning och feedback från analytiker till inhämtare är viktigt för att

synkronisera ISR-ansträngningen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Icketraditionella

ISR-resurser bör övervägas om dess användning inte riskerar dess huvuduppdrag.84

En av de viktigaste och vanligaste underrättelsekällorna är ”Human Intelligence” (HUMINT)

som oftast grundar sig i information som är insamlad från människor. HUMINT bedrivs av

speciellt tränade enheter på grund av legala aspekter. Kulturell förståelse och språkkunskaper är

extra viktiga. Här är det extra viktigt att ha goda relationer med befolkningen.

Framskjutna analytiker behövs långt ner för att samla och analysera stora mängder med

information på befolkning och upprorsmän. Analytiker på den lägsta taktisk nivå placerar dem

nära inhämtarna och förbättrar holistisk förståelse om operationsområdet. Underrättelser på

taktisk nivå stödjer operativ underrättelse beroende på flödet nerifrån och upp.

Tidsaspekten är viktig. För en tidseffektiv allomfattande bild kan en mängd verktyg hjälpa

analytikern, där mönsterlänkprogram är ett sådant. En korrekt bild kan dock ta veckor eller

månader att ta fram.85 Med ständiga krav på underrättelser är det lätt att förlita sig på verktygen

samt att frestas dra för snabba slutsatser innan man fått tillräckliga underlag för noggranna

bedömningar. Ett sätt att frigöra analytikerresurser är att skicka tidskrävande arbete uppåt eller

84 JP 3-24. 2009. s V-2-5.
85 Ibid. s V-6-8, V-13.
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till hemmanationen i en så kallad ”reachback” funktion. Tid avser också behovet av

långsiktighet, konflikten kan ta mycket lång tid att lösa, upp till årtionden.86

Underrättelsesamordning försvåras av komplexiteten avseende utbredning av upproret och dess

förgreningar som ibland är internationella. En samlad databas krävs för underrättelserapportering

samt förbindelseofficerare med andra organisationer. Underrättelseceller och arbetsgrupper bör

inrättas för gemensam förståelsespridning. Underrättelsedelning är vitalt och ett pålitligt nätverk

måste upprättas. Värdnationens integration samt informationsdelning är ett effektivt sätt att

stödja deras egen upprorsbekämpning, men möjlig fiendeinfiltration måste medvetandehållas.87

Planering och genomförande

Efter att mål, natur och omfattning av operationer i upprorsbekämpning är fastställda så är

underrättelser absolut nödvändigt för planering, styrning, att utföra och utvärdera operationer.

Underrättelse är avgörande för att identifiera och välja specifika mål och målsättningar.

Det möjliggör analysen av önskade och oönskade effekter samt stödjer avgörandet av medel,

operationer och taktiker för att mest effektivt uppnå övergripande insatsmål.88

Planeringen måste vara allomfattande, långsiktig och inriktas på att stödja värdnationens militära

upprorsbekämpning. Nivåerna i krig är samma vilken konflikt det än gäller, men i

upprorsbekämpning kan komprimering förekomma med en svårighet i definiering samt att

tidshorisonterna för måluppfyllnad är längre. Indirekt effekt är ofta mer viktig vilket är en faktor

till att det tar längre tid. Det JIPOE hjälper till att ta fram är nuvarande förhållanden vilket

understödjer en förståelse för holistisk syn. Underrättelsefunktionen understödjer planprocessen

med motståndarens Center of Gravity(COG) och Decisive Points (DP).89

86 JP 3-24. 2009. s V-13, xvi.
87 Ibid. s V-14.
88 Ibid. s V-1.
89 Ibid. s IX-1-5.
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I genomförandet är targeting-processen framstående där mål viktiga för upprorsbekämpningen

väljs och prioriteras. Målen är inte bara militära utan också civila och avser även mjuka åtgärder

såsom mötesförberedelser eller informationsoperationer.90 För underlag till processen krävs goda

underrättelser för att förbereda målkataloger och målpaket på individer eller nätverk.

Fortgående utvärdering av operationen är också något som stöds såsom förändringar i

lokalbefolkningens attityd, allmän uppfattning, förändringar i kvalitet eller kvantitet på

informationen som lämnas av individer eller grupper. Förändringar i ekonomiska eller politiska

förhållanden i ett område, förändringar i upprorsmännens mönster, dödade eller tillfångatagna

samt tagen utrustning och dokument ger förutsättningar för stöd från underrättelseverksamheten.

Här hör även upprorsmännens taktikanpassning in.91

Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment

Miljöförståelse i upprorsbekämpning börjar med att förstå befolkningen därefter upprorsmännen

och sist upprorsbekämparna.92 JIPOE har ett fokus på sociokulturella och civila faktorer vilket

också borde inkludera värdnationens åsikter i arbetet för den lokalkulturella dimensionen.

JIPOE trycker återigen på att befolkningen är den viktigaste delen i en upprorsbekämpning.93

Detta har mycket gemensamt med de olika dimensioner som tas up i Salmoni och Holmes-Ebers

bok om den operationella kulturen.94

90 JP 3-24. 2009. s X-14.
91 Ibid. s X-16-17.
92 Ibid. s VIII-1.
93 Ibid. s VIII-6.
94 Ibid. s VIII-8-11.
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I Agrells teoridel nämndes underrättelsecykelns enklaste form med fyra steg. I JP 3-24:s version

består den av ytterligare några led vilket ger följande visuella modell:

Figur 2 Underrättelsecykeln enlig JP 3-24. 95

Det som kan sägas om underrättelsecykeln är att det är en process för att mentalt behandla

underrättelsearbetet. JP 3-24 bottnar inte djupare i fördelar eller nackdelar i användandet av

cykeln utan här får det ske en återkoppling till den övriga teoretiska grunden.

Sammanfattningsvis så finns det många gemensamma nämnare med den övriga teorigrunden, om

Peters och Luttwak lämnas därhän. Analys och metod belyses i doktrinen för att nå störst effekt

bl.a. via framskjutna analytiker och metodverktyg. Den kulturella aspekten är framträdande

liksom den befolkningscentrerade idén. Den institutionella förmågan till att bibehålla effekt

belyses med fusionscentran och att man måste inse att upprorsbekämpning kan ta lång tid och

den påverkan det får med roterande personal.

95 JP 3-24. 2009. s GL-6.
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3.2.3 Analysverktyg

Utifrån teoriaspekterna har en klustring gjorts till fyra dimensioner i ett analysverktyg som

används för att belysa empirin. I områden där teorierna smälter samman och berör samma

problematik har det skapats en gemensam dimension. Dimensionerna speglar också JP 3-24 för

doktrinrelevansen. Företeelser som teoretikerna har lyft upp samt Kilcullens positiva

karaktäristiska för god upprorsbekämpning har använts som indikatorer och också klustrats för

respektive dimension där de av författaren upplevs ge en validitet. Härledning på dimensioner

och indikatorer preciseras i anslutning till resultatmatriserna i fallanalysen. Dimensionerna och

tillhörande indikatorer ger en schematisk bild över analysverktyget enligt nedan.

Figur 3 Analysverktyg.96

Varje dimensionsanalys inleds med en resultatmatris som delas in i om doktrinen följts, inte

följts, lyckats eller misslyckats i exemplifieringen. Värdena beskrivs som en etta eller nolla och

sammanfattas längst ner i tabellen. Den visuella bilden visar hur den kvalitativa textanalysen av

verkliga förlopp återspeglar sig mot doktrin (teori) i en tentativ trend. Ett problem med

underrättelsetjänst är en brist på positiva exempel, framförallt då man ej följt doktrinen, avsikten

med matrisen är dock att utläsa trenden och inte ultimata sanningar.

96 Författarens analysverktyg.
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4 Resultatkapitel Afghanistan

4.1 Inledning

Orsaken till bakgrundsbeskrivning Irak är att sätta en ram för Afghanistan. Samma metoder som

använts i Irak används även i Afghanistan för att vända en kampanj i motgång, speciellt efter

truppförstärkningarna till Afghanistan 2009. Bakgrunden beskriver de initiala motgångarna,

åtgärd för att vända förloppet och därefter de upplevda framgångarna med vändningen i den så

kallade ”The Surge”.97

4.1.1 Konfliktförlopp Irak

Kort efter 9/11 (2001) förklarade USA krig mot terrorismen, men Irak kunde inte bevisas som

medskyldiga. En amerikansk truppuppbyggnad i regionen påbörjades ändå trots en internationell

debatt och ovilja att enas med USA. Efter FN:s vapeninspektioner under 2002-2003 blev USA

allt mer misstänksamma mot Irak och försökte få en FN-sanktion om anfall men misslyckades. I

det läget valde USA att välja en annan väg för att pressa Irak med en konsekvens om anfall.

I tal av Bush och statssekreterare Colin Powell, tidigt 2003, uttalades ultimatum till Saddam

Hussein. I talen knöt USA Irak till Al-Qaeda i ett ”nexus av ondska”. Saddam, som trots

förlusten i Kuwaitkriget (även kallat Gulfkriget), var övertygad om USA:s svaga vilja och

kapacitet, efter bland annat Somaliakonflikten, vägrade lyda uppmaningarna. 20 mars 2003

anfölls Irak och Saddams tro på amerikansk ovilja, irakiska dåliga förberedelser och ett irakiskt

fokus på Iran och kurderna kopplat med koalitionens övermakt i träning, kvalité samt tekniknivå

avgjorde kriget på lite mer än en månad.98

Militära operationer förklarades avslutade den 1 maj 2003.99 Men freden var därmed inte vunnen,

grunden för ett uppror hade lagts i de förberedelser Saddam trots allt gjort i att skapa paramilitära

97 Pirnie, Bruce R. & O’Connell, Edward. Counterinsurgency in Iraq 2003-2006. RAND National Defense Institute.
Santa Monica 2008. s 38.
98 Ibid. s 5-7.
99 http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html.
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miliser med gömda förråd, även på folkrättsligt olagliga platser. Dessa blev en kärna till en

välmotiverad styrka med tusentals man (även icke-irakier), decentraliserad ledning och massiva

vapengömmor. Inledningsvis blev motståndet lågt men i början av 2004 börjar en neråtgående

spiral med bland annat Fallujah-incidenten. Strider spred sig snart till andra städer som Baghdad,

Basra, Najaf och Nasiriyah.

I avsaknaden av en övergripande COIN-strategi så fokuserade koalitionsstyrkorna på taktiska

åtgärder såsom räder från dörr till dörr kombinerat med närvaropatruller i större städer.

Metoderna visade sig mer och mer oregelbundna och ineffektiva över tiden. Fokus lades också på

viktiga försörjningsvägar som snart identifierades av motståndaren vilket gjorde att koalitionen

lade stor ansträngning vid taktiska och tekniska utmaningar på grund av improviserade bomber

(IED). Inre stridigheter mellan religiösa fraktioner ökade och blev så allvarliga att chefen för

USCENTCOM, General John P. Abizad uttalade en fruktan för ett fullt inbördeskrig.100

I detta läge, i september 2006, startas en studie för att förändra strategin i Irak. Tidigt 2007 utses

General Petraeus till befälhavare i Irak och får uppgiften att genomföra den så kallade ”The

Surge”. I Petraeus nya stab tillsätts ett antal överstar med erfarenheter inom upprorsbekämpning

vilka bildar kärnan. Det nya angreppssättet blir nu befolkningscentrerat med fokus på säkerhet

och rekonstruktion kombinerat med en ansenlig förstärkning.101

Metoden upplevs som lyckad och flera år med en upplevd ökad stabilitet och mer och mer

självgående irakiska säkerhetsstyrkor följer. Trots en oro för ökat våld och minskad säkerhet så

dras de sista amerikanska förbanden ut ur Irak den 18 december 2011.102

100 Pirnie & O’Connell. 2008. s 7-16.
101 Ibid. s 18-19.
102 http://www.reuters.com/article/2011/12/18/us-iraq-withdrawal-idUSTRE7BH03320111218.
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4.1.2 Exempel på upplevda framgångar efter ”The Surge”.

Erfarenheter från Irak ger att den speciella karaktären hos motståndaren gör att en annan mental

inställning måste finnas hos underrättelseanalytiker. Då tillvägagångssätten mest liknar de hos

vanliga kriminella så liknar lyckade underrättelseoperationer de som genomförs av

brottsbekämpningsorganisationer. En konsekvens är att operationerna blir befolkningscentrerade

eftersom det är där informationen finns. Mycket kraft läggs vid sociala nätverksanalyser,

kriminalteknik, förhör, biometri och brotts(incident)platsanalys.103

Irakkonflikten vändes genom en strategi att beskydda befolkningen, välja in eller vinna över dem

som var försonliga, utöka den irakiska politiska sfären, att marginalisera extremisterna och sist

eliminera de oförsonliga. ”The Surge” fungerade, men risken för en katastrof var en situation

man försatt sig själva i, vilket man aldrig borde gjort från första början.104 Säkerheten på sikt i

Iraq kan bara lösas av egna militära styrkor och utvecklingen samt inkluderingen av dessa är

oerhört viktigt. Ett utdragande kräver en självgående regering och en försvarsmakt kunnig nog att

besegra inre hot.105 Interna styrkor står också för det mest utvecklade institutionella minnet då de

inte roterar samt lever själva i konfliktområdet.

Förståelsen hos befolkningen om det samhälleliga slutmålet samt att en förbättring måste synas

upplevdes som oerhört viktigt som en av framgångarna. När välmenande personer tillsattes i

maktpositioner försåg det en tidigare ej skådad legitimitet bland befolkningen. Ansträngningen

demonstrerade bland annat vikten av en detaljerad förståelse för irakisk kultur och dess

samhälle.106 I de upplevda framgångarna hittas element från de fyra dimensioner som kommer att

belysas under fallanalys Afghanistan. Det finns alltid möjlighet att ytterligare belägga

framgångar och även motgångar efter ”The Surge”. Syftet var dock bara att ge en ram för att

kunna lägga vikten vid Afghanistananalysen såsom metodavsnittet förklarade.

103 Perry, Walter L. & Gordon, John IV. Analytic Support to Intelligence on Counterinsurgencies. RAND National
Defense Institute. Santa Monica 2008. s xiv-xv.
104 Kilcullen. The Accidental Guerilla. 2009. s 184.
105 Nagl, John. Understanding Counterinsurgency. 2010. s 166-167.
106 Hodne, David M. After the Surge: Task Force Raider’s experience in Iraq. Institute for the Study of War.
Washington DC 2010. s 32.
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4.2 Inledning Afghanistan

Analysen används för att belysa den teoretiska grunden som tar upp ett antal problematiska

företeelser att förhålla sig till vid upprorsbekämpning. Utifrån teorigrunden har fyra dimensioner

valts ut för att i form av ett analysverktyg belysa om teorin har belägg i praktiken.

Dimensionsanalysen börjar med en resultatmatris som visualiserar utkomsten, därefter följer

själva textanalysen och avslutas med en sammanfattning.

2001 invaderades Afghanistan som en respons på 9/11 för att avsätta Talibanväldet som sades

härbärgera terrorister i allmänhet och ledarskiktet med Usama Bin Laden i synnerhet. Mellan

2003-2008 låg dock mycket av USA:s fokus på Irak och framförallt truppförstärkningen, den så

kallade ”The Surge”, som dämpade den konflikten. I och med Barack Obamas beslut 1 december

2009 skulle COIN-doktrinen också fullt ut få genomslag i Afghanistan med truppförstärkningar

och fokus på befolkningen.107 Innan detta gjorde den begränsade trupptillgången att operationer

bedrevs i COIN-anda snarare än vad doktrinen helt förespråkade. Däremot kan det hävdas att

fokus för underrättelseverksamheten borde ha varit någorlunda likadan. Påståendet grundas i att

underrättelsestöd i en upprorsansträngning ska enligt doktrinen vara befolkningsfokuserad även

om täckning för inhämtning begränsas med färre förband. Skarp kritik riktas fortfarande mot

underrättelseverksamheten i Afghanistan trots lärdomar från Irak. Åtta år in i

Afghanistankonflikten (2010) begicks samma misstag som gjordes i Irak och amerikansk

underrättelseverksamhet hävdas bara vara marginellt relevant för den övergripande strategin.108

Underrättelsemisslyckande är ett ledarskapsmisslyckande, så också misslyckade operationer. Det

är ett chefsansvar att analytiker och sektioner som inte levererar vad kunden behöver byts ut.

”Att skapa effektiv underrättelseverksamhet är ett inbyggt och nödvändigt

befälsansvar”109

107 Olsson. 2011. s 17-19.
108 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 7.
109 Ibid. s 10.
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4.2.1 Dimension 1- Analytiker och metoddimension

Dimensionen har sammanställts av Agrells analytikeraspekt och metodaspekt där indikatorer har

tagits från både Agrell och Kilcullen.

1. Integrationen av taktisk rapportering med underrättelseinhämtning – kallas för

Rapportintegrering

2. Ligger fokus på metrisk indata istället för utdata – kallas Metrik

3. Metod eller process (underrättelsecykeln) tar över och hämmar och kan också skapa

infoöverflöd – kallas Process

4. Finns en framgruppering av analytiker – kallas Framgrupperade analytiker.

4.2.1.1 Resultatmatris analytiker och metoddimension110

4.2.1.2 Textanalys dimension 1

Taktisk rapportering som kommer av avrapporteringar efter egna patrulleringar samt

fältobservationer från afghanska soldater försvinner ofta i bruset av det som genereras i

underrättelsecykeln. En upplevd analytikerbrist för att omhänderta den stora mängd

underrättelser, som genereras av HUMINT, Signal Intelligence (SIGINT), Significant Activities

110 Författarens matris.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-03-25 45(71)
Rick Johansson
SA VT 12

- 45 -

(SIGACTS) och rapporter om IED, resulterar i informationsöverflöd.111 Detta kan förstärkas av

erfarenheten att alla soldater är en sensor och potentiella informationsinhämtare.112

Analytiker gör nogsamma diagram över upprorsnätverk samt rekommenderar individer som skall

påverkas. UAV-resurser och andra underrättelsesensorer ges uppgifter att dygnet runt övervaka

landsbygden i hopp om att upptäcka upprorsmän som planterar IED eller förbereder eldöverfall.

Även om detta är ett värdigt mål tar det stor energi och resurser från att hitta medel att slå mot

hjärtat av upproret. Ju högre upp i kedjan man kommer desto större synd begår analytiker som

centrerar på fienden eftersom de som vet mest om fienden är de som är lägst ned. Att röra sig

uppåt i de hierarkiska nivåerna är ofta en resa i aningslöshet, därför är det än viktigare att skicka

analytiker till lägsta nivå.113

I upprorsbekämpning är inte mängden metrisk data som insamlas avgörande utan kvaliteten,

kopplat mot informationsöverflöd. Över tiden måste specificering ske i betydelsen att själva

inhämtningen inte är viktig utan vad som inhämtas. Indata är inte viktigast utan vad som kommer

ut av den. Databaser är ett bra verktyg för detta och flera enheter i Afghanistan genomför

sammanställningar i sådana.114 Risk föreligger alltid att inknappning blir viktigare än resultat och

möjligheten till att samutnyttja databaserna, vilket fortfarande är problematiskt i en diversifierad

koalition. Det gör det till en hård nöt att knäcka.115 Stora problem finns fortfarande med stavning

på orter och personer, som är olika överallt, vilket ofta skapar missförstånd. Brist på konsekventa

regler mellan databaser gör att onödig metrik matas in då informationen kanske redan finns fast

med annorlunda stavning.116 Erfarenheter visar att för många metriska ingångsvärden tenderar att

”äta upp” ett förband då all kraft läggs vid att fylla i metrik medan förståelsen för enskilda värden

111 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 7.
112 Glenn, Russel W & Gayton, S. Jaime. Intelligence Operations and Metrics in Iraq and Afghanistan. RAND
National Defense Institute. Santa Monica 2008. s 16.
113 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 8, 12.
114 Glenn & Gayton. 2008. s 20.
115 Flynn, Michael T. & Flynn, Charles A.`Integrating Intelligence and Information – Ten Points for the
Commander´. Military Review, Fort Leavenworth 2012. s 4-5.
116 Glenn & Gayton. 2008. s 21.
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är låg. En slentrian kan infinna sig och insikten om metriken fortsätter att mäta rätt sak kan gå

förlorad. Idealet är att metrik skall spegla kausalitet, men det idealet kommer sällan att uppnås.117

De mest iögonfallande analytikerproblemen är attitydmässiga, kulturella och mänskliga.

Underrättelsesamfundets standardmässiga modus operandi är förvånansvärt passivt att samla

information som inte är fiendecentrerat och förmedla det till beslutsfattare eller analytiker längre

upp i kedjan. Det är en kultur som är märkligt omedvetna om hur lite deras produkter faktiskt

påverkar befälhavare.118 Problematiken med en underrättelsecykel som tar över belyses här.

Produkter görs men är inte efterfrågade eller hjälpsamma. Initiativ och flexibelt tänkande

hämmas av en produktionscentrerad process.

Underrättelsecykeln hävdas vara en obsolet kvarleva från det kalla kriget och genom dess

ursprung finner den sig i direkt kontrast till insatser som har ett tempo som bland annat

Afghanistan. Flera variabler påverkar det klassiska sättet att tänka underrättelseverksamhet där

kravet på snabba underrättelser för att möjliggöra omedelbara militära åtgärder i en miljö där

motståndaren är rörlig och oförutsägbar är en. En annan variabel är kravet på uttömmande

analyser som berör mänsklig och teknisk interaktion, effektbaserat tänkande och

nätverkscentriska förmågor. En tredje variabel är informationsrevolutionen och hur folk idag

använder sig av information vilket kräver att underrättelsesfären måste tänka över modus

operandi för att kunna förse det som efterfrågas.119

Avsaknad av styrning eller förståelse från chefer kan orsaka en självgående process genom

underrättelsecykeln. Stöttepelaren för underrättelseverksamhet är att fråga följande

väsentligheter: Vem, Vad, Varför, När, Var och Hur. Saknas förståelse för operationsmiljön och

klara styrningar är risken överhängande att frågor ställs fel och underrättelsecykeln genererar

därmed fel resultat samt produkter som inte efterfrågas. Ett sätt att få till en mer balanserad

117 Glenn & Gayton. 2008. s 52-56.
118 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 8.
119 Evans, Geraint. `Rethinking Military Intelligence Failure – Putting the Wheels Back on the Intelligence Cycle´.
Defence Studies, Vol. 9, No. 1. 2009. s 26-28.
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styrning och för relevansen i cykeln kan ett nav läggas till som består av en, i alla steg, ständig

bedömning av operationsmiljön och chefens vilja (Commander’s intent: bild nedan).120 Detta nav

saknas i den cykel som beskrivs i JP 3-24.

Figur 4 Reviderad underrättelsecykel.121

Att till vissa delar genomföra underrättelsearbetet likt brottsbekämpningsorgan är något som

även tillämpas i Afghanistan, där ett exempel är Combined Explosives Exploitation Cell (CEXC)

i Bagram.122 Både i Irak och Afghanistan är detta ett sätt att analysera bombmaterial för att hitta

mönster i tillvägagångssätt för kopplingar både geografisk och nätverksmässigt.

Att få ut analytiker längst ner på gräsrotsnivå är problematiskt. Analytikers vana från kalla kriget

att sitta långt bak och vänta på att informationen trillar ner i famnen på dem fungerar inte i

dagens krigföring och måste korrigeras.123 Att detta inte fungerar bättre är märkligt då det ändå är

en lärdom från Irak så tidigt från 2007 som bedömdes fungera ypperligt. Att tillföra

120 Evans. 2009. s 34-35.
121 Ibid. s 41.
122 Perry & Gordon. 2008. s 16.
123 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 10.
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underrättelseofficerare på bataljonsnivå som inte bara kunde sammanställa och skicka vidare utan

också analysera fick chefer på denna nivå att föreslå samma kapacitet ner till kompani.124

Positiva exempel i det övriga mörkret visar dock på en förändring och förståelse på vissa enheter.

I Nawa distriktet, Helmandprovinsen, bebott av drygt sjuttiotusen bönder, kunde de små

amerikanska och brittiska förbanden sommaren 2009 inte lämna förläggningen utan strid.

Befolkningen var samtidigt mycket osamarbetsvilliga. Den 2 juli började en operation med

åttahundra marinkårssoldater för att säkra befolkningen. Distriktet sveptes över till fots och

nästan två dussin posteringar upprättades i området. Bataljonens underrättelsefunktion gjorde en

dittills radikal åtgärd genom att avdela huvuddelen av alla analytiker till fältenheterna, likt i Irak

och fokus lades på befolkningsförståelse. Vid årsskiftet till 2010 hade distriktshuvudstadens

centrum förvandlats från en spökliknande plats till en jäktande basar, IED incidenterna minskade

med nittio procent och byborna själva jagade iväg talibaner. Även om läget fortsatt är bräckligt

hade detta inte varit möjligt utan en befolkningscentrerad metod. Framskjutna

underrättelseanalytiker bidrog till förståelse av kärnproblem och befolkningen säkrades från

motståndaren. Detta är inte det enda exemplet på gott ledarskap och god

underrättelseverksamhet.125

Sammanfattningsvis så finns problem med rapportintegrering och hur detta tas om hand.

Analytiker, överbelastade med information från sina egna processer, har liten tid att omhänderta

trupprapportering. En upplevd analytikerbrist förvärrar i och med att processen kan hämma

arbetsmetodiken på grund av fel utnyttjade analytiker på de olika nivåerna. Metrik är inte lätt att

hantera och ibland förstå. Stor kraft läggs på inmatning vilket ger mindre tid till att förstå

utkomsten. Processer har en tendens att ta över och bli självgående med mycket fokus på

fiendecentrerade produkter även om dessa inte är efterfrågande. En orsak till detta är den dåliga

utvärdering och kritisering av egen verksamhet inom underrättelsetjänster. Framgrupperade

analytiker är vitalt och trots goda exempel är detta ett område som har utvecklingspotential.

124 Glenn & Gayton. 2008. s 17.
125 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 13-15.
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4.2.2 Dimension 2 - Befolkningscentrerad dimension

Dimensionen och indikatorer kommer ur Kilcullens samt Salmoni och Holmes-Ebers teoriavsnitt.

1. Var fokus på hot läggs, mot egna förband eller befolkning – kallas Fokus.

2. En holistisk syn på upprorsbekämpning – kallas Holism.

3. Finns effektiva åtgärder eller en vilja att följa upp lokal opinion – kallas

Opinionsuppföljning.

4.2.2.1 Resultatmatris befolkningscentrerad dimension126

4.2.2.2 Textanalys dimension 2

Med ett överväldigande fokus av inhämtning och analytisk förmåga på upprorsgrupperingar, så

kan inte fundamentala frågor om insatsmiljön besvaras. Underrättelsesektionerna är generellt

okunniga om lokalekonomi, landägare, påverkansmöjligheter samt otydliga om vilka de

egentliga makthavarna är. Ett ointresse finns för sambandet mellan spridda utvecklingsprojekt

och nivån av samarbete från bybor. Det förekommer en distansering från de människor som bäst

kan finna svar, vare sig det är befolkning, hjälparbetare eller afghanska säkerhetsstyrkor.

Amerikanska underrättelseanalytiker kan bara rycka på axlarna som svar på frågor från högre

beslutsfattare om kunskap, analys och information. Svar som behövs för att bedriva framgångsrik

126 Författarens matris.
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upprorsbekämpning. I informationsöverflödet tenderas detaljerad information om fienden

överbetonas på bekostnad av den politiska, ekonomiska och kulturella miljön. Detta blir än mer

uttalat på brigad- och regional nivå.127

Ett av de största misstagen i Afghanistan, trots att det finns goda exempel, är konsolideringen av

enheter på stora baser istället för att skapa fler mindre som verkligen kan monitorera och säkra

befolkningen. Det är en alldeles för undermålig holistisk inriktning på

underrättelseverksamheten. Att finna, fixera, och eliminera motståndarens ledare, likt targeting,

är inte en signifikant roll för underrättelsetjänsten. Istället måste ansträngningen ligga på att

inhämta och förse kunskap om befolkningen, ekonomin, regeringen samt andra aspekter av den

dynamiska miljön som skall formas, säkras och framgångsrikt lämnas bakom.

Underrättelseansträngningar inom dessa områden har fortfarande varit symboliska och

ineffektiva, särskilt på regional nivå (Regional Command-RC). Reformer för att säkerställa att

högre nivå fokuserar på att sammanställa periodiska produkter om förändringar i aspekter som

påverkar befolkningen har potential att katalyseras till ett mer kraftfullt, relevant och holistiskt

underrättelsesystem.128

I holism ligger det att kunna se helheten, en övergripande syn på allt som påverkar operationens

utgång och inte bara den militära delen. Det finns ett uppenbart behov av att ständigt förbättra

denna aspekt av upprorsbekämpning också i Afghanistan. Stora brister finns på den

allomfattande ansatsen då en övergripande styrning saknas avseende hur delar tillsammans skall

agera för bästa effekt. En orsak är bristen på samarbete mellan organisationer. En annan kan vara

bristen på helhetssyn, även på låg nivå. Exempel på detta är när generatorer köptes in till ett

område utan ström men det orsakade istället dieselbrist, kortvarig glädje vändes i stort missnöje

som följd.129

127 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 7.
128 Ibid. s 10-12.
129 Glenn & Gayton. 2008. s 68.
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Ett misstag vid opinionsundersökningar är att mäta på ”fel” individer vilket ger en missvisande

uppfattning. Insikten om att insatsen inte förs i en traditionell demokrati måste finnas.

Uppfattningar hos ett antal människor har inte någon större betydelse om det inte är samma

uppfattning som byäldstar och religiösa ledare har.130

Sammanfattningsvis föreligger en förskjutning på fiendeanalys och därmed en fjärmning från

befolkningen samt andra element som kan bidra med relevant information. Det bristande

holistiska tänkandet gör att faktorer ignoreras som kan vara det som verkligen långsiktigt avgör

en insats, dvs. de bakomliggande orsakerna till osäkerhet. En tendens att mäta uppfattning på fel

individer kan ge en skev bild.

4.2.3 Dimension 3 - Dimension om institutionellt minne

Dimensionen och indikatorer kommer ur Kilcullens teoriavsnitt.

1. Rotationsmetoder för insats i området – kallas Rotationsmetoder.

2. Merutnyttjande av erfarna analytiker – kallas Analytikerutnyttjning.

3. Integrering och förekomst av fusionscentran – kallas Fusionsintegrering.

4. Används landets egna säkerhetsstyrkor vid planering och genomförande – kallas Lokal

säkerhetsstyrka.

130 Glenn & Gayton. 2008. s 113.
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4.2.3.1 Resultatmatris dimension om institutionellt minne131

4.2.3.2 Textanalys dimension 3

Upprorsbekämpning liknar ett maratonlopp och inte ett sprinterlopp. En problematisk del i det

institutionella minnet är tid i insatsområdet som för vissa specialbefattningar är alldeles för kort,

däribland underrättelseofficerare. Att dramatiskt förlänga insatstiden för vissa är också ett förslag

som redan togs upp av officerare i Irak, men att det samtidigt skulle kompenseras med incitament

som bättre boende, lön och längre ledighetsperioder.132

Framförallt på lägre nivå finns en stor brist på erfarna underrättelseofficerare/analytiker. Detta

beror på en dålig uppfyllnad av tillgängliga befattningar och stor utväxling av officerare till ett

civilt jobb. Inget tjänstgöringskrav finns efter underrättelseutbildningen på mellannivå (kapten)

vilket gör att de med ett par insatsers erfarenhet blir väldigt attraktiva på den civila marknaden.

Delvis korrigeras detta med att skicka ej kvalificerade yngre officerare med mindre erfarenhet

och utbildning alternativt officerare med rätt grad men från andra inriktningar och med en

snabbutbildning i underrättelsetjänst.133

131 Författarens matris.
132 Glenn & Gayton. 2008. s 18-19.
133 Burgess, Robert B. `Solving the 0202 Shortfall – Sensible recommendations´. Marine Corps Gazette. December
2011. s 60-63.
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Institutionellt minne behöver inte betyda att man är på plats i Afghanistan hela tiden. Utöver

dussintals analytiker i Kabul finns hundratals i Tampa, Pentagon och Washington DC som utgör

en "reachback-funktion". Dessa utgör en fantastisk resurs utnyttjade på rätt sätt, men då de är

svultna på rätt form av information blir det ett dåligt merutnyttjande. De kan göra djupanalyser

som analytikerna i Afghanistan har svårt att hinna med.134

Ett antal truismer finns som har utvecklats ur hårt vunna erfarenheter på stridfältet. En som är

framträdande är konceptet om underrättelse- och informationsintegration. Integration betyder

olika saker för olika personer, men en sak är säker: utan integration så är hela beslutsprocessen

komprometterad med idel luckor som kan leda till misskalkyleringar.

Fusionscentran finns i Afghanistan och syftar till att vara en fokuspunkt för att integrera

underrättelser och information för framtiden, dvs. ett sorts institutionellt minne.135

En planofficer i operationssektionen uttalade dock med förundran varför fusionscentrat inte

kunde ge data på befolkningen och fortsatte med att han ville gärna inte uttala att de inte hade en

blekaste aning, men så var fallet. Vidare påstod han att de hade en förståelse om operationsmiljön

som inte var mer djup än en fingernagel.136

Underrättelseorganisationer tenderar att brista i delning av information av flera anledningar vilket

också är en realitet i Afghanistan. Tillit mellan nationer gör att vissa har mer eller mindre tillgång

eller klarering med hänvisning till operationssäkerhet (OPSEC). Ett exempel är när en

amerikansk enhet i Afghanistan, som genomfört en stridsutvärdering eller Battle Damage

Assessment (BDA), vägrade lämna ut bedömningen till en holländsk enhet eftersom det var

säkerhetsklassat. Detta trots att det var holländarnas stridsflyg som genomfört insatsen.

Överklassificering av slentrian är ett annat problem, hårdvaru- och mjukvaruproblem är ett tredje

problem. Ett fjärde är olika procedurer mellan olika underrättelseceller. En övergripande

134 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 9.
135 Flynn & Flynn. Integrating Intelligence and Information. 2012. s 4.
136 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 9.
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underrättelsechef på strategisk nivå med mandat att fullt ut styra delning och integration av

underrättelser borde övervägas.137

Kapaciteten hos den inhemska regeringens säkerhetsstyrkor är avgörande för om ett uppror kan

bekämpas framgångsrikt. Problemet i Afghanistan är att det saknats en tränad polisstyrka och den

afghanska armén har traditionellt haft liten kontroll över landet. Då poliskåren är mycket korrupt

är utmaningen att nyttja dem i gemensamma operationer samt att integrera

informationsspridning. Denna vitala del har inte varit i fokus förrän på senare år vilket resulterat i

korruption, dålig utrustning, träning och ledning vilket påverkat både upprorsbekämpningen och

även säkerheten på ett bredare plan.138 En positiv del är den afghanska armén (ANA) som tidigt

erhållit träning, utrustning, mentorskap och efterhand relativt godtagbar ledning. De har nått en

nivå så att de i delar av landet kunnat aktivt delta och vara en viktig del i offensiva operationer.

De har också varit en viktig del i inhämtning av information.139

Sammanfattningsvis är rotationsmetoderna inte anpassade till doktrinen som menar att

upprorsbekämpning är långvarig vikt måste läggas vid förståelse om miljö, befolkning och

kultur. Tiderna i insatsen för vissa måste förlängas markant. Analytikerutnyttjningen blir annars

inte optimal med korta insatstider och i vissa fall endast en insats per analytiker. Dålig

uppfyllnad av befattningar med rätt personal förstärker problemet. Mindre bra utnyttjade resurser

längre upp eller även i hemlandet gör att analytiker på lägre nivå kan bli överbelastade.

Informationsspridningen och fusionsverksamheten försöker följa teori och doktrin men faktorer

som operationssäkerhet, kompabilitet samt terminologi hindrar effektivitet.

I att nyttja lokala säkerhetsförband har man både lyckats och misslyckats att följa doktrinen i att

inte fördela fokus på relevanta säkerhetsstyrkor utan koncentrerat sig på framförallt ANA.

137 Glenn & Gayton. 2008. s 22-35.
138 Jones, Seth G. Counterinsurgency in Afghanistan. RAND National Defense Institute. Santa Monica 2008. s 15,
34, 66-71.
139 Ibid. s 72-75.
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4.2.4 Dimension 4 - Dimension om kulturell förståelse

Dimension och indikatorer kommer främst från Kilcullen samt Salmoni och Holmes-Eber.

1. Förmågan att se kulturkodade signaler eller hur tolkning från annan insatsmiljö

implementeras kallas Kulturella signaler.

2. Förekomsten av politisk och polisunderrättelse långt ner samt övriga lokala aktörer –

kallas Lokala civilunderrättelser.

3. Tillgängliga tolkar eller förekommande språkkunskaper – kallas

Kommunikationsmöjlighet.

4.2.4.1 Resultatmatris dimension om kulturell förståelse140

4.2.4.2 Textanalys dimension 4

Det finns gott om ignorerad information som folkomräkningsdata, sammanfattningar från shuras

(möten) med lokala bönder och stamledare, rapporter från civila representanter,

undersökningsdata och miljörapporter från psykologiska operationer och kvinnliga

samverkansteam. Översatta sammanfattningar av radioutskick som påverkar lokala bönder,

observationer från FN-personal och NGO:s finns också tillgängliga. Denna ofantliga och

underskattade informationsmängd ger få ledtrådar till hur upprorsmän hittas, men kan vara av

140 Författarens matris.
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desto större strategisk betydelse i att ge en vägledning till en hävstångseffekt på det folkliga

stödet och att marginalisera själva upproret.141

Utan att analysera data som dessa kommer en oförståelse för hur befolkningen och lokala

makthavare reagerar på vissa åtgärder att infinna sig. Att inte bearbeta rapporter och

underrättelser från gräsrötterna om kulturella faktorer riskerar att förförståelsen ersätter

information som finns i underlaget. Exempel på detta kan vara tilltron på targeting-processen. En

insats med dödlig följd kan skapa fler problem och fler motståndare än vad det utslagna målet var

värt, framförallt i det hämndbenägna pashtunområdet.142

Erfarenheter om kulturella ingångsvärden kan vara relevant om dessa implementeras mycket

försiktigt. Historiska analogier kan bidra med värdefulla insikter men realisationen att afghanska

stammar inte är samma som irakiska stammar måste finnas. Alla afghanska stammar har inte

heller samma modell hur de interagerar.143 Dessa insikter är något som initialt inte helt har

fungerat i Afghanistan. Framgång kommer genom att skapa allianser, utnyttja ickemilitära

fördelar, bedöma intentioner, bygga tillit, vända uppfattningar och hantera varseblivningar. Alla

dessa uppgifter kräver en exceptionell förmåga att förstå människor deras kultur och motivering.

Erfarenheter från både Irak och Afghanistan säger att det vore mycket mer värt att avdela något

av alla miljarder dollar som spenderas på marginella teknikframsteg till att transformera

personalens kulturella medvetenhet och förmåga att tänka i främmande miljöer.144

Det kan vara svårt att få korrekta civilunderrättelser av främst polisstyrkorna av samma

anledning som i dimension tre. Ett av de första behoven för att kontra talibanerna långt ner är en

förståelse för den politiska processen på gräsrotsnivå. Byar behöver god, ärlig och kompetent

ledning. Tillåtelsen att krigsherrar och stammiliser fått bibehålla sin makt är ett stort bidrag till

141 Flynn. mfl. Fixing Intel. 2010. s 7.
142 Ibid. s 8.
143 Hammes. Thomas X. Wickedness Lurking. (20120116-Wicked Problems-Sweden) Institute for National Strategic
Studies. NDU. 2012. Bild 15-16.
144 Coles. John P. `Incorporating Cultural Intelligence into Joint Doctrine´. Iosphere. 2006 US Air University. s 11.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-03-25 57(71)
Rick Johansson
SA VT 12

- 57 -

misslyckande som resulterat i genomgripande korruption och ett ineffektivt rättssystem.145

Doktrinen anger att kulturell insikt med språkförmåga eller nyttjandet av tolkar är vitalt för

upprorsbekämpning.146 Ändå är det sätt som tolkar används alltför ofta slumpmässigt och farligt

försumligt. Även om de flesta tolkar behandlas väl så betraktas de av många enheter som ett

nödvändigt ont och främmande även om vissa är uppväxta i USA.

”Din tolk är oändligt mycket viktigare än ditt vapen. Med en tolk kan du föra befäl

över etthundra afghanska soldater, med ditt vapen kan du bara försvara dig själv”

Major Cory Schultz, US Army, Afghanistan. 2009147

Andra exempel på hur tolkar, som är en bristvara till att börja med, behandlas illa kan skapa en

motvilja till att ta en sådan tjänst. Lokalt rekryterade tolkar sägs ha fått avsked då de inte kommit

till tjänstgöring eftersom de återhämtat sig efter att blivit skadade under uppdrag med

amerikanska enheter.148 Kommunikationsbrist beror delvis på att alltför få tolkar antingen

utbildas eller anställs trots en doktrin som trycker på nödvändigheten. En amerikansk officer med

stor erfarenhet från sju konflikter och även erfarenheter från näringslivet uttrycker en frustration

om problemet. En civil kollega till officeren berättade att hans företag i Irak hade niotusen

arabiska tolkar och en annan i Afghanistan hade åttahundra stycken. På officerens PRT fanns

bara en arabiskspråkig. Vikten av förmågan att kommunicera med folk på deras eget språk

behöver inte förklaras.149

Sammanfattningsvis finns det gott om information om kulturella signaler men tas ej omhand

fullgott och egen förförståelse hos analytiker riskerar att ta över. En ödmjukhet måste finnas vid

erfarenhetsanvändning då sanningar i en annan kontext inte alltid är överförbara. De framgångar

som nås genom kulturell förståelse antyder att en satsning på kulturmedvetenhet och förståelse

145 Jones. 2008. 78-79.
146 JP 3-24. 2009. s V-8.
147 Foust, Joshua. `Maladies of Interpreters´. New York Times. 2009.
148 Ibid.
149 Armstrong, Charles L. `Christmas in Fallujah´. Marine Corps Gazette. December 2009. s 30.
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kan ge mer än dyra sensor- eller vapenprojekt. Lokala civilunderrättelser blir lidande av det

undermåliga samarbetet med polisen på lägsta nivå samt den svåra politiska situationen på

gräsrotsnivå där en utbredd korruption och egenintresse går före säkerhet och god ledning.

Kommunikationsmöjligheter försvåras av bristen på tolkar samt den ofta tveksamma inställning

många enheter har till tolkarna.

4.2.5 Avslutning resultatdel

Tendensen i resultatdelen pekar på att i de få fall som doktrinen följts i exemplen så har ofta en

förvånansvärd framgång nåtts och i de fall som doktrinen inte följs har en majoritet av

exemplen visat på ett misslyckande. Det förekommer också att doktrinen har följts men att det

blivit ett misslyckande ändå. Orsakerna till detta kommer att diskuteras i nästa kapitel. Den

övergripande tendensen stöds av en studie från RAND; Victory Has a Thousand Fathers:

Sources of Success in Counterinsurgency. Med referens till studien menas det att det finns en

anmärkningsvärt stark korrelation mellan att följa doktrinen (i det fallet FM 3-24) och framgång

i upprorsbekämpning.150

150 Paul, Christopher & Clarke,Colin P. `Evidentiary Validation of FM 3-24: Counterinsurgency Worldwide, 1978-
2008´. NDU PRESS 2010.
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5 Diskussion och sammanfattning

5.1 Inledning

I diskussionskapitlet kopplas resultatet mot metod, teoribildning och doktrin. Inledningsvis

diskuteras metod kopplat till empirin. Därefter förs en diskussion om teori och empiri. Detta följs

av resultatdiskussion baserat på forskningsfrågorna utifrån en slutsatsprocess baserat på stegen

konstaterande-konsekvens-slutsats där svaren på frågorna skall framkomma. Vidare skall kapitlet

utifrån syftet avhandla hur uppsatsen kan bidra med utvecklad kunskap till ämnet utifrån

slutsatserna samt tidigare forskning. Arbetet avslutas med förslag på fortsatt forskning och en

kort reflektion.

5.2 Huvuddiskussion

5.2.1 Metod och teori kopplat mot empiri

En styrka i denna kvalitativa studie är en gedigen men relativt tung teoridel för förståelsen av

doktrinen och de dimensioner som sedan operationaliserades i analysverktyget. Indikatorerna är

neutrala för både negativa och positiva utfall i empirin. Ansatsen har varit en tydlighet i de

visuella resultatmatriserna följda av en tät förklarande textanalys i varje dimension för att

motverka subjektiviteten. En tät och djup beskrivning motverkar också överförbarhetsproblemet

vid kvalitativ forskning. Analysverktyget upplevs funktionellt för relevanta utfall. Däremot har

det funnits svårigheter att hitta ett fåtal heltäckande källor som alla belyser samma saker för en

tydlig jämförbarhet. Vid publiceringen av resultatet har en ansats till medvetenhet om

förförståelsen och vikten av objektivitet följt arbetets gång.

Huvuddelen av empirin har mest förhållit sig till misslyckanden då efterforskning av empiri gett

en brist på positiva exempel. Avsaknaden av positiva fall kan dock ses som att teorigrunden

stämmer överens med den empiri som finns. Ett fåtal funna positiva exempel har använts, men de

belyser samma företeelser och stärker snarare än förtar teorigrunden. En styrka ligger i att ett

flertal källor använts och att de är samtida.
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Kopplingarna i doktrinen till den övriga teoretiska grunden är stark där doktrinens viktiga

punkter går att härledas till de tre teoretiska huvudkällorna men även till underrättelseteorins

grunder och nivåindelning. Empirin tar upp precis de företeelser som lyfts i teori och doktrin som

viktiga. Resultatet pekar på att doktrinen har varit svår att implementera fullt ut som en

konceptuell metod. Huvuddelen av förbanden insatta i Afghanistan har fallerat i att följa

doktrinens viktiga underrättelseprinciper såsom informationsintegrering, underrättelser nedifrån

och upp samt att alla enheter är underrättelsegeneratorer. Även andra viktiga bitar som kulturell

förståelse, samarbetet med infödda säkerhetsstyrkor (bortsett från ANA - afghanska armén) och

att fokusera på befolkningen fallerar. I detta stämmer dock teorigrunden som menar att just dessa

problem föreligger vilket empirin huvudsakligen också visar på.

5.2.2 Empiriresultat mot forskningsfrågorna

Befolkningscentreringsteorin hävdar att segern är sannolik om bara stridskrafterna lyckas följa de

principer som presenteras i den moderna upprorsbekämpningsstrategin. Trots logiken är det inte

fullt så enkelt. Det kanske är den mest rimliga metoden utifrån de begränsningar som

förekommer såsom osynliga fiender och demokratiska inskränkningar, men har ändå väckt intern

kritik. Svårigheten att lyckas enligt JP 3-24 förekommer eftersom de flesta underrättelsetjänster

dras med inbyggda problem.

Ett konstaterande om problematiken i en operation på främmande territorium är exempelvis

tidsaspekten i insatstider och rotationer. Konsekvenserna blir kulturell oförståelse, felaktig

förförståelse och språkförbistring. Slutsatserna är att insatstider måste förlängas och personalen

tränas mer riktat i kultur och språkförståelse. Förskjutna rotationer bör också övervägas.

Personalutbildning på bred front i bättre kulturell kunskap gör mer nytta än dyra vapen eller

sensorer. Pengarna kan dessutom hjälpa till att få en jämnare utbildningsfördelning mellan

värdlandets säkerhetsstyrkor, det bästa verktyget i upprorsbekämpning. Rätt utnyttjade är dessa

tillsammans med en positiv befolkning det absolut bästa underrättelseredskapet.
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Metod- och analysproblem kan också konstateras genom att många hävdar att metoderna är

förlegade och inte utsatta för kritisk granskning ens inom underrättelseorganisationen.

Underrättelsecykeln har knappt utvecklats sedan kalla kriget. Konsekvenserna blir en

metodmässig hämning. Ett produktionsfokus och en fiendecentrering riskeras. Däremot behövs

en processmetod, med underrättelsecykeln som exempel, men denna mår samtidigt bra av att

periodiskt ses över med kritiska ögon. Metriska mätmetoder och mönsterlänkanalyser tenderar att

skapa ett informationsöverflöd. En upplevd analytikerbrist finns beroende på felaktigt fokus och

dålig prioritering som resulterar i informationsöverflöd. Tyngd hamnar då mer på att föra in

information än nyttiga underrättelser ut. Slutsatser är att underrättelsesamfundet bör ta ett

självkritiskt helhetsgrepp på hur metoder appliceras och hur analytiker utbildas i metod riktat mot

upprorsbekämpning samt en tydligare ledning.

Det konstateras att underrättelseverksamhet i upprorsbekämpning påminner mycket om hur

polisunderrättelseverksamhet bedrivs. En konsekvens är att många analytiker känner sig vilsna i

den mentala kontexten. Slutsatsen är att analytikerbakgrund bör vägas in i rekrytering samt en

korrigering av utbildningsupplägg innan insats. Fler analytiker med brottsunderrättelseerfarenhet

eller liknande utbildning kan ge en positiv effekt på underrättelseverksamhet i

upprorsbekämpning.

Under genomförande så kan det konstateras att underrättelsearbete har blivit ett hårt hantverk

som inte enbart kan lösas från stabens trygghet. Svepande bedömningar om sovjetiska tredje

chockarméns framryckning över Elbe skiljer sig markant från de krav som ställs på holistiska

djupanalyser i en upprorsmiljö. Underrättelser kommer oftast från gräsrotsnivån. Gränserna

mellan taktisk-operativ-strategisk nivå är otydliga i upprorsbekämpning där taktiska

underrättelser lika gärna kan vara strategiska. Underrättelser från alla nivåer kan användas för att

skapa övergripande politik, där analytikers subjektivitet är en fara. I detta ligger också

svårigheten i att förutsäga kommande handlingar/händelser, som kanske är underrättelsetjänstens

viktigaste uppgift men också som dessa är mindre bra på. Inre kritik om bearbetningsrelevans

mot operationsmålen, för att undvika processfällor, är bristfällig. Det ovanstående ger

konsekvenserna att analytiker måste kunna vara vid fältförbanden eller åtminstone förstärka lägre
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staber. Underrättelseintegriteten kräver att analytiker är beredda på att ge efterfrågade

underrättelser, även de värsta scenarierna, samt en opartiskhet och objektivitet. Slutsatserna är att

analytiker måste kunna jobba i fält och analytiker på högre nivå bör tjänstgöra deltid vid lägre

nivå för bättre holism. Löpande självkritik om vad som bearbetas, mot vilka mål och varför är

lika viktigt som att kunna vara opartisk och våga ge kontroversiella besked vilket ställer krav på

även enskilda analytikers integritet.

Chefsansvaret och tidigare kunskap om underrättelseverksamhet konstateras vara faktorer som är

viktiga för underrättelsetjänstens effektivitet. Många chefer har inte tjänstgjort inom

underrättelseverksamhet tidigare eller så har det skett i konventionella ramar. Konsekvensen blir

att insyn och en effektiv styrning minskar och kan resultera i en självgenerering av arbete som

inte är efterfrågat. Insyn kan vara viktig men inte avgörande. I chefsaspekten är slutsatserna att

det är chefers kunskap om rätt målsättningar enligt doktrinen som är viktig. Med denna kunskap

kan underrättelseinriktningen påverkas och utkomsten kravställas. Chefsansvar och utbildning i

underrättelseledning är sätt att minska fiendefokuseringsproblemet, men kräver att chefen själv

prioriterar befolkningscentrering både i planering och i genomförande. Chefsutbildning i

underrättelseledning riktat specifikt mot upprorsbekämpning kan minska detta problem.

En viktig sak för planeringsprocessen att hålla i minnet är att alla teorikällor inklusive doktrinen

konstaterar att upprorsbekämpning tar tid. Detta ger logiken att även insatsresultaten kommer att

ta tid att se och endast tiden kommer att utvisa hur lyckade Irak- och Afghanistaninsatserna

kommer vara. Skepsis rådde också innan vändningen i Irak 2007 och förlusten kändes nära. Då

det fortfarande är en bräcklig stat är det för tidigt att sia om fortsatt framgång. Konsekvensen blir

samma för Afghanistan även långt efter den anmälda tidsgränsen 2014. Utmaningen för

underrättelseverksamheten är att kunna bedöma händelseutvecklingen korrekt. Slutsatsen är att

hjälpmedel som fusionscentran, med ökat informationsutbyte och kompabilitet, som kan

bibehålla ett institutionellt minne över tiden och med integrering för en bättre holistisk överblick

är vitala. De kan också motverka misstag i opinionsbedömning genom att nyttja gemensamma

erfarenheter.
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I genomförandet har spridning av förband konstaterats som en framgångsfaktor, exemplifierat i

empirikapitlet, genom operationen i Nawa. Därav är den fortsatta koncentreringen till stora baser

anmärkningsvärd. Inte bara amerikanarna har problem med detta, det svenska beslutet att lägga

ner provinskontoret (PO) Sar-e-Pol 2011 och konsolidera enheterna till en nybyggd stor bas i

Sheberghan går emot principen att vara nära befolkningen över ytan. Tidigare har ju också PO

Samangan lagts ner.151 Konsekvenserna blir istället ett fjärmande, vilket kan anses oroväckande

och ger märkliga signaler till lokalbefolkningen. Slutsatsen är att kraft borde läggas på mindre

och fler patrullbaser som trots en kortsiktig ökning i kostnad av liv och pengar långsiktigt kan

löna sig genom ökad trovärdighet, minskat hot, färre förluster och möjlighet till tidigare

urdragning.

När amerikanskt fokus låg i Irak erhölls stora erfarenheter i upprorsbekämpning som överfördes

till Afghanistan för att likt i Irak vända en allt sämre trend. ”The Surge” bygger på mycket trupp

för att kunna garantera säkerhet på flera platser samt ett ökat informationsflöde. Det kan dock

konstateras att få nationer har tillräcklig truppmassa för att lösa detta själva. Konsekvensen blir

ett samarbetsberoende mellan nationer gällande trupp men än viktigare gällande information.

Metoden går kanske bra att tillämpa i de områden med mer trupp, men kan vara problematisk där

mindre nationer ansvarar. Vissa nationer kan också vara mindre villiga att jobba med enheter

långa perioder nära befolkningen och de hot detta medför. Slutsatsen är att integration och

samarbete måste öka mellan länder och olika organisationer, där en utsedd chef, enligt Flynns

förslag, har mandat att göra de nödvändiga samordningar som krävs.

Vid erfarenhetsöverföring konstateras fallgropar i att lärdomar från ett annat land eller även en

annan provins i samma land inte alls går att applicera. Kontexten är det viktiga där exempel från

irakisk stamkultur inte alls visade sig stämma i Afghanistan eller ens mellan olika afghanska

stammar. Förödande konsekvenser kan uppstå om erfarenheter implementeras fel och kan till och

med skapa en accidental guerilla. Slutsatsen är att erfarenheter bör samordnas och likriktas med

151 http://www.expressen.se/nyheter/svenska-soldaterna-lamnar-bas---i-fortid/
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försiktighet genom förslagsvis fusionscentran innehållande personal med kunskap om lokal

kultur och förhållanden.

5.2.3 Sammanfattning diskussion

Mycket kraft i studien har legat på att få en röd och tydlig tråd metodmässigt för att motverka

subjektiviteten. Det har redovisats en bred och omfattande teorigrund samt en analys av doktrin

JP 3-24 för ytterligare tydlighet mot resultat och diskussion.

Det övergripande konstaterandet är att många amerikanska förband fokuserar fortfarande

felaktigt, trots en teoretiskt och doktrinellt stabil bas att stå på. Konsekvenserna av dålig kulturell

utbildning, undermålig informations- och organisationsintegrering och styrning ger en holistisk

bild av konflikten som ej är tillfyllest. Tillsammans med metod- och analytikerproblem skapar

allt en grogrund för underrättelsemisslyckanden. Övergripande slutsats är att det kräver en helt

annan fokusering på utbildning och förberedelse av förbanden. Resurser bör styras om till

kulturell förståelse, bättre databassystem, analytikerutbildning samt samordning av

informationsintegrering.

Studien visar på en tendens i förhållandet mellan teori-doktrin-praktik som visar relevansen i

Paul och Clarkes påstående. För att maximera sannolikheten av en seger över ett uppror finns en

tydlig korrelation att följa doktrinen eller åtminstone de budskap som förespråkas. Arbetets

forskningsfrågor har fått sina svar i diskussionen där slutsatsprocessen förhållit sig direkt till

frågornas problematik. Svar på om syftet är uppnått diskuteras i nästa avsnitt.

5.3 Syftesdiskussion utifrån slutsatser och tidigare forskning

Ansatsen med studien har varit att bidra med en ökad kunskap och förståelse för hur inhämtning,

bearbetning och dissemination bör hanteras i denna typ av miljö och vilken problematik som

föreligger inom upprorsbekämpning. Denna kunskap ryms inom de tidigare redovisade

slutsatserna i diskussionsdelen. Ett övergripande syfte var att utifrån teorin se hur doktrin JP 3-24

hanterar problematiken i upprorsbekämpning och tillämpligheten. JP 3-24 hanterar
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upprorsproblematiken enligt den teoriinriktning som anses basera doktrinen d.v.s. den

befolkningscentrerade. Det finns en klar koppling mellan doktrin och teori om vad som anses

viktigt för att vinna mot ett uppror enligt den teoriinriktning som valdes av författaren i

teoriavsnittet. Tidigare forskning anger, med stöd i empirin, att en befolkningscentrerad metod i

upprorsbekämpning oftast är framgångsrik men i Afghanistan har det gått relativt dåligt trots en

doktrin som använder denna metod. Andra forskare hävdar att det beror på avsaknaden av en

fiendecentrering eller avsaknad av att nyttja repressalier mot befolkningen. Empirin konstaterar

en trend som påvisar en generellt dålig doktrinefterlevnad hos amerikanska förband. Då detta

fallerar resulterar det uppseendeväckande ofta i misslyckanden. Resultaten visar sig i en spretig

ansats i avsaknad av kulturell förståelse, fjärmning till befolkningen och en dålig holistisk syn.

En relevans för svensk del var att uppsatsen skulle bidra till kunskap om problematiken i att

använda underrättelseverksamhet enligt en doktrin som Sverige själva inte varit delaktiga att ha

tagit fram. Kunskap om detta har framkommit i kontexten att amerikanarna på drygt fem år inte

lyckats att implementera en doktrin de själva skrivit. Ingen antydan finns att svensk

underrättelsetjänst skulle var mer fri från patologier än den amerikanska. Med detta finns det

inget som säger att Sverige inte hamnar i samma fällor som amerikanarna. Riskerna är bl.a. ett

alltför stort fiendefokus samt informationsöverflöd i metrik och mönsterlänkanalyser. Om

utbildningen på hemmaplan sker med officerare som antingen inte varit insatta i berört område

eller själva har en felaktig bild av hur verksamheten bör bedrivas förstärks denna risk. Dessa bör

också ha en underrättelsekompetens och metodkännedom för att kunna ge en relevant utbildning.

En annan relevans för svensk del var att bidra med kunskap om problematiken med att använda

andras underrättelseerfarenheter från en konflikt Sverige själva inte varit med i och därmed inte

har egna erfarenheter från. Här föreligger ett kontextuellt problem om andras erfarenheter

anammas utan ett kritiskt förhållningssätt. Det måste också påpekas att doktrin JP 3-24 och FM

3-24 skrivits för en amerikansk försvarsmakt med dess specifika organisation och förmågor.

Bland annat har Sverige inte den mängd i resurser eller trupp som krävs för att effektivt kunna

agera enligt COIN-doktrinen om inte en ansenlig del av hela den svenska försvarsmakten sätts in

i ansvarsområdet. Det torde inte vara aktuellt då resursen snabbt bränns ut. Det mesta som kanske
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kan aspireras på är att genomföra verksamheten i en COIN-anda och häri ligger relevansen för

svensk del.

5.4 Uppsatsens bidrag till utvecklad kunskap

Det bidrag som denna uppsats ger är utvecklad kunskap om den påtagliga faran som ligger i att

låna en annan nations doktrin utan att analysera implikationerna av egna personella,

organisatoriska och konceptuella förutsättningar. Om nationen som skapade doktrinen har svårt

att implementera den torde problematiken inte minska för en annan nation. Därför bör någon

annans doktrin användas med oerhörd försiktighet och självkritik. Ett annat bidrag är den

utvecklade kunskapen om faran i att överföra erfarenheter utan en tydlig, likriktad process

genomlyst av personal som kan sätta det i rätt kontext. Utifrån slutsatserna samt tidigare

forskning finns det ett antal större kunskapspunkter som är viktiga att ta till sig vid utbildning

inför upprorsbekämpning både ur amerikansk, men kanske viktigare för oss ur en svensk

synvinkel;

Chefer måste utbildas i underrättelseledning för att kunna prioritera och fokusera rätt. Tid i

insatsområdet och rotationsmetoder bör förlängas och ses över. Om förband koncentreras till

större baser måste det finnas en plan för att kunna skydda befolkningen och inte tappa

trovärdighet och terräng till motståndaren. Kulturell utbildning, språkkunskaper och tolktillgång

är avgörande och resurser bör avdelas för utökad kvalitet och tillgång. Underrättelsemetoder,

analytikerutbildning/rekrytering samt hur analytiker nyttjas i insatsen och var kräver ett stort

arbete.

5.5 Fortsatt forskning

Författaren anser att vidare forskning hur svenska underrättelseenheter har implementerat

amerikansk doktrin i egen verksamhet skulle vara högst intressant. Likt Stefan Olssons kritiska

granskning av den övergripande COIN-strategin skulle en liknande kritisk granskning av

underrättelseverksamheten inom det svenska ISAF-bidraget kunna ge positiva effekter. Dessa

effekter skulle kunna vara;

 En förståelse för varför vissa metoder är mer effektiva än andra.

 En förståelse för begränsningarna hos en mindre nation i nyttjande av COIN-konceptet.
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 En förståelse för hur doktrinen i upprorsbekämpning kan anpassas efter svenska

förutsättningar för att maximera effekt.

 En, på sikt, mer effektiv utbildning av våra egna expeditionära underrättelseenheter som

sätts in.

5.6 Reflektion och avslutning.

En insats som misslyckas med att följa de budskap som finns i doktrin JP 3-24 kommer att ha en

stor utmaning framför sig. Det är inte sagt att en förlust infinner sig direkt, men en grogrund för

ett framtida misslyckande läggs om en felaktig metod hålls fast vid. I de fall de empiriska

exemplen följt doktrinen avseende underrättelseprinciper så har en framgång oftast följt efter. I

de fallen som doktrinen följts men ändå resulterat i ett misslyckande i någon form beror det på att

helhetsförståelsen varit mindre bra. Att allt lyckas om man bara följer doktrinen låter väldigt

enkelt men det gäller att minnas det som Carl von Clausewitz sa:

”I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt”152

152 Von Clausewitz, Carl. Om kriget. Borgå 2006. s 79.
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