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 Svensk taktik inom Counterinsurgency 

Sammanfattning: Försvarsbesluten under 2000-talet har inneburit en inriktning för 

Försvarsmakten mot internationella insatser. En del av de internationella insatserna har 

ställt Försvarsmakten mot en motståndare av irreguljär karaktär, speciellt i 

Afghanistan. Denna uppsats vill undersöka vilka lärdomar Försvarsmakten dragit 

avseende upprorsmotverkan (COIN), och specifikt, lärdomar avseende marktaktik 

inom COIN, för att öka kunskapen om COIN inom Försvarsmakten. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Försvarsmaktens syn på taktik inom COIN, 

genom att undersöka ett antal svenska samtida normativa dokument och se om de 

överensstämmer med ett antal utvalda COIN-teorier samt besvara frågeställningen: 

Hur karaktäriseras beskrivningar av taktik inom Counterinsurgency, i samtida svenska 

normativa texter, jämfört med ett urval COIN-teorier? 

I uppsatsen beskrivs ett antal teorier angående taktik inom COIN. Utifrån teorierna 

formas variabler vilka används i en kvalitativ textanalys för att undersöka de olika 

dokumenten. Resultatet visar att beskrivningar av taktik inom COIN kan karakteriseras 

som bristande i doktrinerna. Reglementena beskrev däremot taktik både utförligt och 

detaljrikt och kompletterade varandra. Dock visade det sig att variabeln, offensiva 

operationer, inte beskrevs överensstämmande av något dokument. Bedömningen är att 

det finns ett behov av att Försvarsmakten utvecklar beskrivningar om offensivt 

agerande inom COIN, som tidigare forskning stödjer. Officersprogrammet bör även 

undersöka ifall en uppdatering av utbildningen, avseende irreguljär krigföring, är 

nödvändig. Speciellt med fokus på balansen mellan befolkningsfokuserad och 

fiendefokuserad COIN. 

Nyckelord: Upprorsmotverkan, COIN, taktik, reglemente, doktrin, irreguljär 
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Centrala begrepp 

 
Irreguljär krigföring – “[…] krigföring, ofta mellan stater och icke statliga aktörer, eller 

enbart mellan ickestatliga aktörer, syftande till legitimitet och inflytande över relevanta 

befolkningsgrupper. Irreguljär krigföring baseras främst på indirekta och asymmetriska 

angrepp som undviker att konfrontera motståndarens militära styrkor. Den kan omfatta 

skalan från subversion, öppen gerillakrigföring till (lägre) taktiska (markstrids-) förband som 

använder reguljär taktik. Kampen är politisk snarare än militär och den syftar till att nöta ut 

motståndarens vilja, inflytande och kraft. Civila inkluderas i största möjliga utsträckning.”
1
 

Counterinsurgency (COIN) – svensk översättning, ”[…]”upprorsmotverkan” här ges 

innebörden av de politiska, ekonomiska, civila, psykologiska, sociala, juridiska och militära 

åtgärder som genom en sammantagen politisk strategi vidtas för att bekämpa uppror.”
2
 

Upprorsmotverkare – Försvarsmakt, enheter och förband som bekämpar uppror, fritt 

översatt och använt enligt ovannämnda definition av COIN. 

Insurgent – ”upprorsmakare i ett inbördeskrig eller en mindre intern konflikt.”
3
 

Taktik – ”Taktik är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och 

metoder som används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig 

verksamhet.”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Högkvarteret), s. 27 

2
 Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Högkvarteret), s. 28 

3
 http://www.ne.se/insurgent Hämtad 2014-05-15 

4
 Försvarsmakten (2013) Arméreglemente: Taktik (Stockholm: Högkvarteret), s. 19 

 

http://www.ne.se/insurgent
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

En irreguljär konflikt är den vanligaste konflikten i världen sedan 1949.
5
 Taktik inom 

irreguljär krigföring skiljer sig på många sätt åt ifrån reguljär krigföring, inte enbart p.g.a. att 

det inte finns några frontlinjer och att motståndaren rör sig bland befolkningen, utan kanske 

mest för att striden i sig inte är huvudfokus. En mängd andra faktorer är mycket viktigare för 

taktiken i en irreguljär konflikt t.ex. hur lokalbefolkningens stöd skall vinnas. Detta ställer nya 

krav på kunskap.
6
  

Sveriges försvarsmakt har varit inblandad i irreguljära konflikter under hela 2000-talet. Den 

mest framstående får sägas vara Afghanistan. Där har Försvarsmakten varit insatt sedan 2002 

och den har under årens gång vuxit till en av de större insatserna, räknat till manskap, som 

Försvarsmakten deltagit i. Sedan försvarsbeslut 2004
7
 skall Försvarsmaktens huvudfokus 

ligga på internationella insatser och anpassa Försvarsmakten utefter detta. Försvarsbeslut 

2009 innebar en början till skifte i fokus från internationell till nationell men med fortsatt högt 

krav på kapacitet att genomföra insatser utomlands. Det är den nuvarande inriktningen för 

Försvarsmakten.
8
 

Utifrån kunskapen om att Försvarsmakten varit insatt i en konflikt av irreguljär karaktär så 

pass länge, samt att försvarsbesluten under 2000-talet styrt Försvarsmakten mot internationell 

fokus, blir det intressant för att öka kunskaperna om COIN inom Försvarsmakten, att 

undersöka vad Försvarsmakten beskrivit om denna konflikt och andra konflikter, vad gäller 

taktik inom irreguljär krigföring och mer specifikt, taktik inom COIN. 

Det blir än mer intressant, för att öka kunskaperna om COIN i Försvarsmakten, om en 

jämförelse görs mellan Försvarsmaktens doktriner och reglementen, samt ett urval av COIN-

teorier för att se vad för likheter och skillnader det finns dem emellan. Kommer det att finnas 

en förankring i dokumenten eller kommer Försvarsmaktens beskrivningar av COIN att skilja 

sig markant? 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva Försvarsmaktens beskrivningar av taktik inom COIN, 

med fokus på dokumenten: Militärstrategisk Doktrin, Operativ Doktrin, Arméreglemente: 

Taktik och Markstridsreglemente 6: Bataljon. Detta för att se om beskrivningarna stämmer 

överens eller skiljer sig från ett antal utvalda teorier inom COIN.  

                                                           
5
Paul et al. (2013), Paths to Victory: Detailed Insurgency Case Studies, (Santa Monica CA.: RAND Corporation) s. 

xi 
6
Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Högkvarteret), s. 134-135 

7
 Regeringens Proposition (2004), Vårt framtida försvar, 2004/05:5 (Stockholm: Regeringen), s. 11 

8 Regeringens Proposition (2009), Ett användbart försvar, 2008/09:140 (Stockholm: Regeringen), s. 36-37 
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Frågeställningen som ska behandlas i denna uppsats blir således: Hur karaktäriseras 

beskrivningar av taktik inom Counterinsurgency, i samtida svenska normativa texter, jämfört 

med ett urval COIN-teorier? 

1.3 Avgränsningar 
 

Ett antal avgränsningar måste göras för att göra ämnet hanterbart. På grund av uppsatsens 

fokus där Försvarsmaktens samtida dokument skall undersökas, kommer endast 

Militärstrategisk Doktrin (MSD), Operativ Doktrin (OD), Arméreglemente: Taktik (AR: 

Taktik) samt Markstridsreglemente 6: Bataljon (MSR:6) att undersökas. Detta p.g.a. av att de 

är de dokument som finns fastställda på högre nivå i Försvarsmakten som på något sätt kan 

tänkas behandla irreguljär krigföring. 

En ytterligare avgränsning, som måste göras, är vilken taktik som ska undersökas. Här är valet 

att enbart undersöka hur Försvarsmakten ser på marktaktiken, inom COIN. Detta är kopplat 

till bredden på ämnet, då en undersökning som inbegrep all taktik inom COIN (för det finns 

mer än bara marktaktik) skulle innebära att arbetet blir alldeles för brett och komplicerat. En 

ytterligare avgränsning angående taktik görs där enbart medel och metoder är i fokus. Detta 

på grund av att jag i denna uppsats vill undersöka hur Försvarsmakten beskriver hur de går 

tillväga och inte målen.  

Det är även viktigt att påpeka att NATO:s doktrin, AJP-3.4.4, eller USA:s armé och marinkårs 

gemensamma doktriner; FM 3-24 Counterinsurgency (från 2006 och 2014) samt FM 3-24.2 

Tactics in Counterinsurgency, inte kommer att användas i denna uppsats. Detta p.g.a. att 

uppsatsen enbart skall behandla svenska normativa dokument, inte utländska. Till stor del är 

svenska dokument baserade på NATO:s dokument och USA:s dokument, vilket poängteras i 

Militärstrategisk Doktrin från 2011,
9
 men syftet är inte att jämföra NATO:s eller USA:s 

tankesätt med Sveriges. Därför blir utländska doktriner ointressanta för denna uppsats. 

1.4 Forskningsläge 
 

Det finns en hel del forskning på området om irreguljär krigföring och COIN. T.ex. en 

sökning på Försvarshögskolans databas DiVA,
10

 där studenters uppsatser lagras, ger en 

sökning på ordet ”irreguljär” 22 träffar, där 16 av dessa träffar är uppsatser av studenter på 

Officersprogrammet. Den äldsta uppsatsen är från 2009 och den senaste är ifrån förra året, 

2013.
11

 En sökning på ordet ”COIN” ger 41 träffar på uppsatser, rapporter och artiklar.
12

 

Bland dessa uppsatser finns en med en frågeställning som är lik den som används i denna 

uppsats. Nils Wallentin från OP 06-09 jämförde den dåvarande Militärstrategisk Doktrin 

(MSD02) med ett antal COIN-teorier och undersökte om endast MSD02, kunde användas som 

vägledning för Försvarsmakten i en irreguljär konflikt
13

. Han kom fram till att så inte var 

                                                           
9
 Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Högkvarteret), s. 134 

10
 https://www.fhs.se/sv/medarbetarwebben/utbildning-forskning/forskning/diva/ Hämtad 2014-04-20 

11
 Hämtad 2014-04-20 

12
 Hämtad 2014-04-20 

13 Wallentin, (2009)  ”Militärstrategisk doktrin: Är den användbar för dagens försvar?” (Stockholm: 

Försvarshögskolan) 

https://www.fhs.se/sv/medarbetarwebben/utbildning-forskning/forskning/diva/
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fallet i och med att MSD02 behandlade irreguljär krigföring allt för lite. Hans 

rekommendation var att doktrinen behövde revideras. 

Niklas Hoas skrev 2012 en uppsats på FHS med titeln ” Svensk taktik vid upprorsmotverkan: 

en fråga om folkets stöd eller direkt bekämpning?”. Uppsatsen jämförde de svenska 

dokumenten ”Reglemente för markoperationer” från 2010 och ”Markstridsreglemente 6: 

Bataljon” från 2010, med ett urval av COIN-teorier och mynnade ut i att de svenska 

dokumenten förordade en strategi som var befolkningsfokuserad.
14

  

Övriga uppsatser som hittades genom sökningen har inte ansetts tillföra något eller påverka 

denna uppsats, utan nämns enbart för att påvisa att det har skrivits uppsatser på FHS inom 

området, därav kommenteras de inte ytterligare. 

Som tidigare nämnts finns det en oerhörd mängd litteratur inom området irreguljär krigföring 

och upprorsbekämpning (COIN). Ett urval av dem är: 

”Paths to Victory: Detailed insurgency case studies”, är en rapport från RAND Corporation i 

USA. RAND Corporation är det amerikanska försvarsforsknings institutet som i det här fallet 

gjorde forskning för det amerikanska försvarsdepartementet.
15

 I rapporten behandlas 41 fall 

av irreguljära konflikter (samt insamlad data ifrån ytterligare 30 stycken från tidigare 

forskning) från 1949 fram tills 2009. I rapporten jämförs övergripande vilka medel och 

metoder som varit mest framgångsrika och vilka som varit sämre inom COIN, vad som 

inneburit att upprorsbekämparen vunnit kontra om insurgenten vunnit.
 16

 Rapporten mynnar ut 

i ett antal rekommendationer som en upprorsmotverkare bör ta hänsyn till, baserat på 

historiska fakta om hur utgången av de olika konflikterna varit. Bland de viktigaste av dem är:  

 Få insurgenten att slåss som en gerilla, vilket innebär att insurgenten inte skall uppnå 

den styrka som krävs för att kunna uppträda reguljärt utan skall över tiden tvingas att 

slåss som en gerilla.  

 Identifiera insurgentens stödfunktion (tangible support reduction)
17

(pengar, vapen, 

rekryter, skydd etc.) för att kunna motverka denna. 

 Identifiera varifrån insurgenten får sitt stöd, då det kan vara så att insurgenten inte 

behöver få stöd från befolkningen, detta för att kunna veta var fokus skall läggas. 

 Undvik ”iron fist” metoden (”iron fist”-metoden är när upprorsmotverkaren helt 

fokuserar på att nedkämpa insurgenten
18

). 
19

 

 

”Paths to Victory: Lessons from modern insurgencies” är utgiven av RAND Corporation och 

är en fortsättning på”Paths to victory: Detailed insurgency case studies”. Rapporten tar därför 

upp liknande innehåll som i den tidigare rapporten, däremot går denna rapport mer in på 

djupet avseende de faktorer som författarna identifierade i den tidigare rapporten och förklarar 

                                                           
14

 Hoas, (2012) ” Svensk taktik vid upprorsmotverkan: En fråga om folkets stöd eller direkt bekämpning?” 
(Stockholm: Försvarshögskolan) 
15

 Paul et al. (2013), Paths to Victory: Detailed Insurgency Case Studies, (Santa Monica CA.: RAND Corporation), 
s. ii 
16

 Ibid, s. Abstract (baksida), xvi 
17

 Ibid, s. xviii 
18

 Ibid, s. xxiv 
19

 Ibid, s. xxix 
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hur de skall användas.
20

 Rekommendationerna är likadana i denna rapport som i den förra, 

dock är de mer utförligt beskrivna. När författarna letade efter vilket COIN koncept som var 

mest lyckat hittade de två stycken. Om båda hade använts i en konflikt, resulterade det alltid i 

vinst för upprorsmotverkaren om en eller båda inte användes resulterade det uteslutande i en 

förlust.  

De två var: Tangible support reduction (egen översättning var stödfunktion) samt commitment 

and motivation (motivation och engagemang). De föreslog även ytterligare punkter, och ifall 

de användes resulterade det oftast i vinst för upprorsmotverkaren. Bl.a. vikten av 

underrättelser, som hade starka bevis för att kunna leda till vinst.
21

 

En mycket intressant rekommendation i denna rapport är författarnas förslag på hur doktriner 

och teorier skall utformas. De anser att fokus bör balanseras mellan befolkningen och 

insurgenten, för att det är vanligt att det är antingen eller i denna fråga. Deras forskning visar 

att en balans mellan de båda, samt att vara tydlig med att specificera vilka mål som ska 

uppnås, oftare gjorde att upprorsmotverkaren vann.
22

 

Boken ”Understanding counterinsurgency” är utgiven 2010 och behandlar COIN utifrån ett 

antal författares syn. Författarna består både av officerare och forskare med, och utan, egen 

erfarenhet av COIN. Boken diskuterar hur de moderna försvarsmakterna har och skall reagera 

inom COIN. Boken är uppdelad mellan doktriner där ett antal doktriner från olika länder, bl.a. 

Frankrike och USA, jämförs och diskuteras. Där påvisar författarna vilka teoretiker som 

influerat vilken doktrin samt vilka brister de anses ha med tanke på det rådande 

forskningsläget. Operationer, där operationer sett ifrån olika arenor, flyg, marinkår etc. 

diskuteras. Samt utmaningar, där utmaningar om framtiden diskuteras och förslag skapas. 
23

 

1.5 Material  

 

Materialet som kommer användas i undersökningen är den svenska Försvarsmaktens 

Militärstrategisk Doktrin, Operativ Doktrin, Arméreglemente: Taktik och 

Markstridsreglemente 6: Bataljon. 

 

Syftet med Militärstrategisk Doktrin (MSD) är att ”inrikta Försvarsmaktens verksamhet 

avseende analys, planering, genomförande och utvärdering av insatser samt att vara en 

referenspunkt för beslut på alla militära nivåer.”
24

 MSD skall således vara den övergripande 

doktrinen i Försvarsmakten och skall utgöra grunden för övriga doktriner i Försvarsmakten 

men även utgöra grunden för beslutsfattande i Försvarsmakten. Den är ifrån 2011 och dess 

förlaga var från 2002. 

Operativ Doktrin (OD) är det dokument som ” [.…] syftar till att på ett övergripande sätt 

styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet”.
25

 Denna doktrin ska än mer närma 

                                                           
20

 Paul et al. (2013), Paths to Victory: Lessons from modern insurgencies, (Santa Monica CA.: RAND 
Corporation), s. iii-iv 
21

 Ibid, s. 134, 150 
22

 Ibid, s. 190 
23

 Rid, Thomas & Keaney, Thomas (2010), Understanding Counterinsurgency: Doctrine, operations and 
challanges (NY.: Routledge). Abstract (Baksida) 
24

 Försvarsmakten (2011) Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Högkvarteret), s. 12 
25

 Försvarsmakten (2014) Operativ Doktrin (Stockholm: Högkvarteret), s. 5 
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sig den taktiska nivån jämfört med MSD och klara ut begrepp och ledningsförhållanden på 

både operativ och taktisk nivå. Den gavs ut 2014 och är således en helt ny upplaga. OD är likt 

MSD ett övergripande dokument men kommer att kompletteras i form av arenaspecifika 

bilagor. 

Arméreglemente: Taktik (AR: T) valdes för att detta reglemente är det övergripande 

reglemente som utgör grunden för hur taktik skall användas inom armén i Försvarsmakten. 

Den utgår från svensk doktrin. I övrigt så styrs de svenska Markstridsreglementena (MSR) av 

detta reglemente.
26

 

Markstridsreglemente 6: Bataljon (MSR6) är det reglemente som behandlar taktik och ledning 

på bataljonsnivå. Markstridsreglementenas syfte är att komplettera Arméreglemente: Taktik 

och utgöra en grund för taktik på bataljons nivå. Men även reglera markförbandens 

verksamhet.
 27

 Dokumentet är det på lägst taktisk nivå av de som skall undersökas. 

2. Teori 

  
Teorin kommer bestå av litteratur från tre olika författare. De olika författarna har var och en 

haft inflytande på dåtidens och dagens COIN-doktriner och då även den taktik som används 

inom COIN. De tre författarnas åsikter kommer beskrivas i detta kapitel för att slutligen 

sammanfattas. Ur de tre författarnas teorier kommer sedan ett antal variabler att sökas för att 

användas i undersökningen. 

De tre författarna skiljs till viss del åt av tid. David Galula och Robert Trinquier är båda 

fransmän och skrev sina böcker under samma tidsperiod, i början av 1960-talet. Det som 

skiljer dem åt är att de deltog i olika krigsskådeplatser, båda tjänstgjorde dock i Algeriet. Men 

till skillnad från Galula tjänstgjorde Trinquier större delen av tiden i Indokina.
28

 De båda 

påverkade tänkandet kring COIN på sin tid, men efter 2006 (i och med USA:s krig i Irak och 

Afghanistan) har speciellt de båda författarna lyfts fram och börjat påverka doktriner i världen 

igen, mest för sina tankar kring taktik och strategi. Både Galulas och Trinquiers tankar har 

influerat skapandet av den franska COIN doktrinen.
29

 Galulas tankar har influerat skrivandet 

av USA:s övergripande COIN-doktrin FM 3-24 Counterinsurgency,
30

 och både Galula och 

Trinquier har influerat skrivandet av USA:s COIN-doktrin för lägre nivåer, FM 3-24.2 Tactics 

in Counterinsurgency.
31

 Därför har jag valt att ha med Galula och Trinquier då deras tankar 

om taktik inte alls är så förlegade som uppfattningen kan vara, genom att enbart se till när 

böckerna är skrivna. 

Den tredje författaren David Kilcullen skiljer sig i stor del ifrån de övriga, inte bara i tid utan 

även i etnicitet, han är f.d. australiensisk officer och deltog i helt andra krigsskådeplatser än 

de övriga författarna. Han har även tjänstgjort som militär rådgivare åt både den amerikanska 
                                                           
26

 Försvarsmakten (2013) Arméreglemente: Taktik (Stockholm: Högkvarteret), s. 7-9  
27

 Försvarsmakten (2013) Markstridsreglemente 6: Bataljon, Förhandsutgåva (Stockholm: Högkvarteret), s. 4  
28

 Trinquier, Roger (2006[1961]), Modern warfare: A French view of counterinsurgency. (Westport, Conn.: 
Praeger Security International), s. Vii, Abstract (Baksida) 
29

 Rid, Thomas & Keaney, Thomas (2010), Understanding Counterinsurgency: Doctrine, operations and 
challanges (NY.: Routledge), s. 16 
30

 Ibid, s. 16, 61 
31
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befälhavaren i Irak och i Afghanistan under 2000-talet.
32

Kilcullen skiljer sig således i tid ifrån 

övriga författare, men en likhet är att även han har påverkat tänkande kring COIN. 

Författarna valdes för att både använda nya och gamla teorier inom området COIN, men 

speciellt för att samtliga författare blivit aktuella på senare tid. Kilcullen har som tidigare 

nämnts varit rådgivare i både Irak och Afghanistan, hans verk är det senaste. I och med hans 

tjänstgöring som rådgivare kan han ansetts ha påverkat nytt tänkande på området COIN med 

sina böcker. De övriga författarna skrev sina böcker under en helt annan tidsperiod, då 

kolonialkrig och revolutioner var standarden. Däremot, som tidigare nämnts, så har författarna 

aktualiserats på senare tid i och med konflikterna i Irak och Afghanistan och det talas åter om 

dem och hur de påverkat tänkandet även i nutid. Därför anser jag att samtliga författare går att 

använda, men det skall påpekas att synsättet skiljer sig åt bland författarna speciellt för att 

världen har ändrats sen 1960-talet. 

Samtliga författares litteratur baseras på första- och andrahandskällor, men primärt är att de 

samtliga har upplevt stora delar av vad de avhandlar i sina böcker, vilket innebär en hög 

trovärdighet men samtidigt kan det medföra en viss tendens. 

2.1 David Galula (1919-1967): Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice  

David Galula var en fransk officer som tjänstgjorde I den franska armén under i princip hela 

sitt liv. Han deltog under andra världskriget i Italien och Frankrike. Han tjänstgjorde senare i 

Grekland, Kina, Indokina och Algeriet.
33

 Erfarenheterna från främst Algeriet är de som ligger 

till grund för hans bok om COIN som publicerades första gången 1964. 

Galula identifierar i sin bok lokalbefolkningen som grunden till att lyckas med en COIN-

operation. Genom deras stöd kan insurgenterna besegras. Taktiken som ligger till grund för att 

lyckas med en sådan operation är enligt Galula: 

Kontroll av lokalbefolkningen, som Galula ser som en ytterst viktig del. Genom att registrera 

lokalbefolkningen kan de lättare spåras, upprorsmotverkaren kan se tydliga nätverk och 

familjeband och vet vem som hör hemma var. På så sätt kan upprorsmotverkaren se vilka som 

rör sig mellan byarna och i olika områden. De som stödjer eller inte stödjer insurgenten kan 

då urskiljas från befolkningen. Med utegångsförbud och id-kortstvång kan 

upprorsmotverkaren skilja lokalbefolkningen från insurgenterna och gripa de individer som 

bryter mot reglerna. 
34

 

En annan viktig del i en COIN-operation är hur enheter skall vara utformade. Enheterna som 

skall nedkämpa, eller tillfångata, insurgenterna skall vara mobila och genomföra rensnings- 

och sökoperationer i de områden där insurgenterna finns.
35

 De mobila enheterna skall därför 

uppträda mer reguljärt, bestå av lättutrustat infanteri och ha hög rörlighet med hjälp av t.ex. 

helikoptrar.
36

 Statiska enheter skall grupperas efter att rensnings- och sökoperationerna är 

avslutade i området.  

De skall bevaka och skydda de sektorer och subsektorer som bildas i de olika områdena. De 
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statiska enheterna skall ha som huvuduppgift att kontrollera och skydda befolkningen och 

successivt börja vinna deras förtroende. Det är genom att bidra med säkerhet och skydd som 

lokalbefolkningens förtroende vinns. Därför skall de statiska enheterna enbart vara 

grupperade i byar och samhällen där människor bor och lever, andra platser anser Galula är 

ett onödigt att vara på. Över tiden skall de även samla in underrättelser från befolkningen. De 

statiska styrkornas storlek varierar från grupp, pluton, eller ett kompani per by, beroende på i 

vilket skede operationen är. De statiska enheterna skall även jaga insurgenter men med 

småskaliga operationer och eldöverfall som metod; huvudfokus är lokalbefolkningen och inte 

insurgenten. De mobila enheterna skall, efter att de statiska enheterna grupperat, utgöra 

reserver i området och i de olika sektorerna, för att snabbt kunna slå ett eventuellt angrepp 

från insurgenten.
 37

 Slutligen, när förtroendet hos lokalbefolkningen är vunnet och de bidrar 

med underrättelser, så skall större militära operationer påbörjas med de mobila enheterna. 

Detta för att nedkämpa eller få insurgenten att ge upp.
38

 

Underrättelser är övergripande viktigt i en COIN-operation, men de underrättelser som 

beskrivs mest i Galulas bok är de som kommer från befolkningen. Galula menar att 

befolkningen är den absolut bästa källan till underrättelser
39

; det är befolkningen som vet var 

insurgenterna befinner sig och kanske t.o.m. känner dem. För att få tillgång till underrättelser 

och på så sätt kunna nedkämpa insurgenterna måste förtroendet hos lokalbefolkningen vinnas. 

Galula nämner också knep som kan användas mot befolkningen om de inte vill ge 

information. Ex. kan byråkratin försvåras för att komplicera deras vardag, men samtidigt vara 

noggrann med att påpeka för befolkningen att information kommer leda till att deras vardag 

underlättas. Galula påpekar även att underrättelser är viktiga under hela operationen vilket gör 

att upprorsmotverkaren inte kan vänta på att befolkningen skall få förtroende, utan varje 

tillfälle skall tas för att få information t.ex. vid id-korts registrering då befolkningen tvingas 

till att prata med upprorsbekämparen. Som beskrivet anser Galula att en morot-och-piska 

metod skall användas.
 40

 

Psykologiska operationer (PsyOps), är bland det viktigaste i hela operationen enligt Galula, 

därför måste chefer på lägre nivå få understöd av PsyOps enheter
41

 De psykologiska 

operationerna skall vara riktade mot både insurgenten och lokalbefolkningen. Mot insurgenten 

för att inledningsvis få honom att söka strid med upprorsmotverkaren samt få honom att tvivla 

på sin organisation och slutligen inriktas mot att få insurgenten att ge upp. De psykologiska 

operationerna mot insurgenten ändras inte avsevärt under tidens gång, de skall fortsatt 

uppmuntras till att söka strid med upprorsmotverkaren, men när insurgenten tappar stödet hos 

befolkningen, då skall de psykologiska operationerna vändas till att få insurgenten att ge upp 

och slutligen skall insurgenten även erbjudas amnesti.
 42

 

 

Mot lokalbefolkningen inriktas psyops för att få dem att misstro insurgenten och för att öka 

trovärdigheten hos upprorsmotverkaren. I de tidigare skedena av en COIN-operation, skall de 

psykologiska operationerna inte syfta till att vända befolkningen till upprorsmotverkarens 
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fördel, det är farligt och kan så misstro hos befolkningen alternativt kan befolkningen bli 

bestraffad av insurgenten. Inledningsvis skall således psyops vara inriktade mot att få 

befolkningen att hålla sig passiv till båda sidor. Därefter skall operationerna inriktas mot att 

successivt få befolkningen att bli positiva mot upprorsmotverkaren och negativa mot 

insurgenten. De psykologiska operationerna skall över tiden finnas med som en aktiv del i 

samtliga militära operationer.
 43

 

2.2 Roger Trinquier (1908-1986): Modern Warfare: A French view of 

Counterinsurgency 

 

Roger Trinquier var en fransk officer som tjänstgjorde under andra världskriget i Kina och 

senare i Indokina. Han deltog aktivt i slaget vid Dien Bien Phu, som kom att bli början på 

slutet för fransmännens insatser i Indokina. Därefter tjänstgjorde han som fallskärmsjägare i 

Algeriet och i slaget om Alger. Under sin karriär hann han även med att tjänstgöra i Grekland 

och som COIN-rådgivare i Indokina. Erfarenheterna från både Indokina och Algeriet är de 

som ligger till grund för denna bok som publicerades för första gången 1961.
44

 

Trinquier förespråkar att nyckeln till att lyckas går genom lokalbefolkning men mycket ligger 

även på offensiva operationer mot insurgenten för att nedkämpa denne. Taktiken som ligger 

bakom hans teori är: 

Kontroll över befolkningen som Trinquier betonar är mycket viktigt. Befolkningen måste 

kontrolleras för att skära av banden mellan dem och insurgenten. Trinquier förespråkar att 

flytta befolkningen till ”the strategic hamlet”(den strategiska byn)
45

, vilket innebär en by som 

upprorsmotverkaren har tagit kontrollen över. Byn är försvarad och befolkningen kontrolleras 

för att tillse att ingen bistår insurgenten. Befolkningen skall ges id-kort för att hålla koll på 

släktband och vilka individerna är. På så sätt kan individer utan id-kort snabbt gripas och 

förhöras, då id-korten ger vissa rättigheter. Han betonar också vikten av att registrera samtliga 

djur i byarna och att djuren ej får lämna byarna, detta för att försvåra än mer för insurgenterna 

på landsbygden. Ett nära samarbete med befolkningen, att leva med befolkningen och 

framförallt att skydda och bygga förtroende hos dem är ytterst viktigt för att få fram 

underrättelser och det är underrättelserna från befolkningen som leder till att slutligen 

nedkämpa insurgenten. 

Trinquier behandlar tre olika former av enheter som han anser behövs inom COIN. ”The grid 

troops”( statiska enheter) som skall ha polisiära uppgifter som huvuduppgift t.ex. att bevaka 

samhällen, de strategiska byarna, vägar etc. De skall även ha ansvaret för att gripa 

medlemmar ur insurgenternas politiska organisationer och skydda lokalbefolkningen. Vidare 

skall de utgöra kärnan i nedkämpandet av insurgenten, jobba närmast lokalbefolkningen och 

lära känna dem och få dem att känna sig säkra. Samtidigt skall de kontrollera befolkningen 

och på så sätt inhämta underrättelser.
 46
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Mobila enheter och mobila reserver skall finnas på alla nivåer i upprorsmotverkarens 

organisation. De skall ha tillgång till snabbare fordon och helikoptrar för hög rörlighet och 

hastighet. De mobila enheterna utgör den offensiva delen av taktiken, som Trinquier klart 

förespråkar framför defensiv. ”Interval troops” och ”intervention troops” benämner 

Trinquier de mobila reserver som finns på lägre nivå och högre nivå. De skall bistå de statiska 

enheterna i nedkämpandet av insurgenter. De skall snabbt kunna rycka ut till de områden som 

insurgenten angriper samt att de skall användas till att genomföra operationer för att skapa 

nya strategiska byar och samla in befolkningen till dessa. De skall patrullera och söka igenom 

landsbygden, nedkämpa insurgenter och minimera insurgentens tillgång till förnödenheter 

samt baser. Reserverna på högre nivå skall ha ett än större fokus mot insurgenten, de skall 

spridas ut i små enheter och patrullera dag som natt. På nätterna skall fokus ligga på att 

genomföra eldöverfall och överfall i syfte att nedkämpa och tillfångata insurgenter och detta 

främst för att störa insurgenten. De skall också kunna genomföra förhör ute i terrängen för att 

snabbt få in underrättelser.
 47

 

Underrättelserna kommer dock till största del från befolkningen. Så fort en ny strategisk by 

har säkrats skall samtliga invånare förhöras, enbart genom enklare frågor. Detta sker 

systematiskt vid varje by som säkras och det är här de viktiga underrättelserna finns. När 

befolkningen får större förtroende för upprorsmotverkaren kommer mer underrättelser kunna 

inhämtas. Förhör av insurgenter skall också ske så fort någon blivit infångad och Trinquier är 

mycket tydlig att påpeka att underrättelserna skall användas på plats, på låg nivå i 

organisationen och så fort som möjligt för att den skall få effekt. Detta gäller både för 

”interval troops” och för ”intervention troops”.
48

 

Psykologiska operationer. Trinquier nämner i korta ordalag behovet av psykologiska 

operationer men beskriver att de behövs från början till slut i hela operationen. De 

psykologiska operationerna skall vändas mot insurgenten och uppmana honom att ge upp 

genom budskap med högtalare och flygblad.
49

 

2.3 David Kilcullen (1967-): Counterinsurgency 

 

David Kilcullen är en f.d. australiensisk överstelöjtnant som tjänstgjort som rådgivare inom 

COIN åt både general David Petraeus i Irak och general Stanley McChrystal i Afghanistan. 

Han har även tjänstgjort som rådgivare åt NATO och har tjänstgjort i ett antal krigshärdar 

världen över.
50

 

 

Kilcullen har i sin bok konstruerat 28-artiklar, (28 articles) som skall användas på 

kompaninivå. Kilcullen emfaserar vikten av att rikta in kompaniet mot underrättelsetjänst, 

förstärka staben med underrättelseofficerare och soldater samt planera för operationer med 

uttalat underrättelseinhämtning som fokus. Kompaniet skall sedan göras fysiskt lättare. 

Insurgenterna har knappt någon utrustning och dagens soldater har tvärtom extremt mycket 

utrustning. Kilcullen föreslår att upprorsmotverkaren skall efterlikna insurgenten, och göra av 
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med mycket vikt på soldaten för att öka hastigheten och rörligheten. Kilcullen påpekar även 

att COIN är plutonchefers och gruppchefers krig, alltså är det de mindre enheterna som sköter 

jobbet. T.o.m. soldater kommer få en utökad strategisk roll och därför måste de tränas för 

detta. Tid skall läggas på att träna grupp och pluton, inte kompani.
51

 

 

När väl upprorsmotverkaren är på plats i området skall de visa närvaro. Om 

upprorsmotverkaren inte kan visa närvaro i hela sitt tilldelade område skall han göra det där 

han kan, med fokus på de befolkade områdena. Där skall upprorsmotverkaren gruppera och 

bo, och genomföra konstanta patruller både natt och dag för att upprätta kontakt med 

befolkningen.
52

 Patrullerna skall vara i formen av vad Kilcullen kallar ”deterrent patrolling” 

(avskräckande patrullering). Patrullerna skall vara små och med små patruller kan större 

områden täckas och insurgenten blir då osäker på hur många upprorsmotverkaren är och var 

de är. Patrullerna skall även vara av olika karaktär; dagtid skall de ha fokus på humanitär 

tjänst och på nätterna skall de jaga efter insurgenter.  

Syftet med patrullerna är att störa insurgenten och ingjuta förtroende hos lokalbefolkningen. 

Kilcullen förordar att två tredjedelar av upprorsmotverkarens styrka i området skall vara insatt 

i patruller över tiden.
53

 

 

Efter att närvaron i området är etablerad skall kontakt tas med lokalbefolkningen och man 

skall börja bygga nätverk i byarna. Befolkningen skall övertygas att upprorsmotverkaren går 

att lita på och kan erbjuda skydd. Kilcullen använder uttrycket ”Hearts & Minds” som 

innebär att övertyga befolkningen att hjälpa upprorsmotverkaren för att det skall gagna dem 

och för att upprorsmotverkaren kommer skydda dem. Kilcullen påpekar att befolkningen inte 

behöver gilla upprorsmotverkaren, utan skall i slutändan enbart förstå att deras stöd av 

upprorsmotverkaren, gynnar dem. Över tiden skall sedan de nätverk som byggts med 

befolkningen vårdas för att växas starkare och slutligen kommer insurgentens kontakt med 

lokalbefolkningen bli svagare, vilket innebär att insurgenten blir desperat och tvingas strida 

mot upprorsmotverkaren, vilket sedan blir ett ypperligt tillfälle att ta initiativet för 

upprorsmotverkaren.
54

 

 

För att lyckas med att nedkämpa insurgenten skall fokus inte ligga på att attackera 

insurgenten, utan istället försöka locka ut insurgenten. Detta sker genom att börja i områden 

som är säkra, där insurgenten inte har inflytande. Här ska upprorsmotverkaren gå tillväga på 

det sätt som beskrevs tidigare, bygga nätverk i byarna. För att sedan gå vidare och se vilka 

byar som handlar med varandra och där fortsätta nätverkandet, slutligen har 

upprorsmotverkaren identifierat vilka byar som är lojala mot insurgenten och kan lägga fokus 

där. På så sätt kommer insurgenten tillslut att tvingas till att anfalla upprorsmotverkaren då 

insurgenten börjar förlora greppet om befolkningen.
55

 

 

Kilcullen menar att när insurgenten tar upp offensiven mot upprorsmotverkaren, så skall inte 

upprorsmotverkaren slåss mot insurgenten i första hand, utan mot insurgentens strategi. 
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Stridigheter kan göra att befolkningen börjar ifrågasätta upprorsmotverkaren då det kan ge 

sken av att de förlorat kontrollen och inte kan skydda befolkningen längre. Kilcullen 

förespråkar ett defensivt fokus och trycker på att våld skall användas så lite som möjligt. I och 

med detta så ska upprorsmotverkaren inte vara rädd för att, när insurgenten förlorat initiativet, 

påbörja förhandlingar med insurgenten. Det viktigaste, och som skall genomsyra allt 

upprorsmotverkaren gör är att alltid ta och behålla initiativet. Insurgenterna kommer över 

tiden att försöka attackera upprorsmotverkaren, det viktiga är att inte reagera på insurgenten 

utan fortsätta med den ursprungliga planen och enbart strida mot insurgenten när han kommer 

i vägen.
56

 

 

Kilcullen påvisar, i sin fallstudie av den irreguljära konflikten på västra Java i Indonesien, 

vikten av psykologiska operationer och även kontroll av befolkningen.  

Den indonesiska armén stred 1950-1962 mot en irreguljär motståndare som utropat en 

självständig islamisk republik på västra Java. 
57

 Indonesien hade stora problem att återfå 

kontrollen över västra Java fram tills 1959, då den indonesiska militären började använda sig 

av en ny strategi inom upprorsmotverkan. Den kallades P4K (planning guidance for 

perfecting peace and security). Strategin förordade en indelning av västra Java i A-, B- och C- 

områden. A-områden kontrollerade upprorsmotverkaren, B-områden var omtvistade och C-

områden kontrollerades av insurgenten. I A-områdena satsade upprorsmotverkaren på 

åtgärder mot civilbefolkningen, som humanitär hjälp och psykologiska operationer. På den 

taktiska nivån, som en del i de psykologiska operationerna mot civilbefolkningen, skapades 

en uppförandekod för upprorsmotverkaren, som baserades på islamiska principer. 

Upprorsmotverkaren ville med det påvisa att insurgenten inte var mer muslimsk än någon 

annan indonesier och påverka befolkningen till att tro att insurgenterna var korrupta och 

banditer.
 58

 

 

Inom P4K utvecklades även en sökoperationsteknik som kom att kallas pagar betis (fence of 

legs)
59

. Den innebar att varje by tvingades avdela ett antal ur befolkningen för att delta i 

sökoperationerna genom att bilda en cordon runt om ett område där insurgenten bedömdes 

finnas. Upprorsmotverkaren placerade ut poster var hundrade meter för att kontrollera så att 

ingen ur befolkningen deserterade, samt att inga insurgenter tog sig igenom. Kilcullen 

beskriver att taktiken var mycket lyckad både för att upprorsmotverkaren kunde frigöra större 

styrkor för sökandet efter insurgenter men även för kontroll av befolkningen då ingen by 

vågade göra uppror då delar av befolkningen hölls som gisslan. Detta innebar att om 

insurgenten bröt sig ut, var de tvungna att döda delar ur civilbefolkningen och således tappa 

stödet från dem. 
60
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2.4 Operationalisering av teorin och sammanfattning 

 

Utifrån de tre författarnas teorier om COIN och marktaktik inom COIN, så sammanfattas här 

likheterna dem emellan: 

 

COIN-teorier rörande marktaktik framhåller att upprorsmotverkarens enheter skall vara 

mindre, utspridda, lättutrustade och ha hög rörlighet. Enheterna skall även ha tillgång till 

reserver med hög rörlighet. Personbaserad underrättelseförmåga skall finnas på kompaninivå. 

Underrättelserna skall kunna nyttjas omgående och på plats. För att kunna inhämta 

underrättelser skall enheterna lägga stor del av sin tid på patruller där fokus skall ligga på att 

visa närvaro bland befolkningen och avskräcka insurgenten. På detta sätt kan underrättelser 

inhämtas från befolkningen, som är den viktigaste källan för underrättelser. 

 

Upprorsmotverkaren skall ha ett defensivt fokus men ha förmågan till småskaliga offensiva 

operationer samt större offensiva operationer där initiativtagande är det viktigaste. Syftet med 

de offensiva operationerna skall vara att nedkämpa eller tillfångata insurgenten. 

Stor vikt skall även läggas på förmågan att genomföra psykologiska operationer, både mot 

insurgenten och mot befolkningen där syftet skall vara att få insurgenten att ge upp och att få 

befolkningen att stödja upprorsmotverkaren. 

 

Upprorsmotverkaren skall ha en taktik för befolkningskontroll, där kapacitet skall finnas för 

att kunna skifta ifrån skyddande av befolkningen och nätverksbyggande med befolkningen (i 

syfte att vinna befolkningens förtroende) till att helt skära av sambandet mellan insurgenter 

och befolkning, genom tvångsmedel, i syfte att förneka insurgenten tillgång till förnödenheter 

och befolkningen. 

 

Fem variabler kommer lyftas fram för att jämföra de beskrivningar som finns i 

Försvarsmaktens dokument med teorin. De fem punkterna kommer vara: 

 

- Underrättelseförmåga på låg nivå.  

- Förmåga till befolkningskontroll.  

- Förmåga till psykologiska operationer.  

- Enheters utformning, storlek och uppträdande.  

- Offensiva operationer 

 

Variablerna Förmåga till befolkningskontroll och Förmåga till psykologiska operationer 

förekommer inte i David Kilcullens 28 articles. Däremot behandlar Kilcullen båda 

variablerna, om än begränsat, senare i boken i fallstudien om irreguljära konflikter i 

Indonesien.  

 

Jag har valt att använda de två variablerna p.g.a. att både Trinquier och Galula beskriver dem 

i sina texter. Trinquier skriver mindre om psykologiska operationer men det förekommer och 

det påpekas att det är en viktig del. Galula däremot behandlar ämnet i stor utsträckning och 

det tolkas som en central del i taktik inom COIN - därför har variabeln valts. 

Befolkningskontroll är en central del både i Galulas och Trinquiers böcker som en metod för 

att skilja på insurgenter och befolkning, därför har variabeln valts ut. Även offensiva 
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operationer kan uppfattas som bristande i Kilcullens bok då han inte uttryckligen nämner 

detta. Däremot är Kilcullen noga med att poängtera att patrullerna skall jaga insurgenten på 

nätterna (och på dagarna skall det vara ett humanitärt fokus), något som här tolkas som 

småskaliga offensiva operationer. Både Galula och Trinquier förespråkar småskaliga och 

större offensiva operationer i sina texter, därav används även denna variabel. 

3. Metod 

 

För att kunna svara på frågeställningen, att karakterisera beskrivningar av svenska normativa 

ståndpunkter kring taktik och specifikt marktaktik inom COIN, kan ett flertal metoder 

användas. Det skulle kunna ske genom att undersöka texter eller genom att göra intervjuer 

kring uppfattningar om texter och deras möjliga inflytande. Intervjuer skulle då användas på 

officerare som skrivit de olika dokumenten, t.ex. ifrån MSS eller Högkvarteret. Intervjuer 

skulle dock kunna innebära att undersökningen av dokumenten färgas allt för mycket av de 

intervjuandes åsikter och bakgrund, samt att dessa åsikter även varierar med tiden. Det jag vill 

är att identifiera textmässiga ståndpunkter, eftersom de har en bestämd influens. 

Jag har därför valt att genomföra undersökningen mot texter. Även textanalyser kan dock 

göras på olika sätt som antingen kvalitativa eller kvantitativa, såväl med induktiv som med 

deduktiv ansats. Uppsatsens karaktär och omfång har här lett mig till att välja kvalitativ 

textanalys
61

och metod för undersökningen med en hermeneutisk ansats. Hermeneutisk ansats 

innebär att jag kan gå in djupare i texterna och få en större förståelse för kontexten.
 62

  Det jag 

undersöker med, i uppsatsen, är ett antal variabler som tagits fram från den utvalda litteraturen 

kring teorier och erfarenheter inom COIN. 

Litteraturen har granskats främst vad gäller direkta framställningar och ståndpunkter kring 

marktaktik. Om denna aspekt inte finns särskilt benämnd används istället beskrivningar om 

operationer inom COIN med markförband som bas att finna taktikbeskrivningar i. Detta för 

att tydliggöra och lyfta ut delar ur litteraturen, specifikt operationsbeskrivningar som berör 

marktaktik. 

Det hade varit möjligt att skapa en egen, förenklad, teori från resultatet av litteraturanalysen. 

Jag anser dock att syftet med undersökningen uppnås även utan att konstruera en egen teori 

och sammanfattar istället litteraturen. Ur den sammanfattade litteraturen tar jag sedan ut ett 

antal variabler
63

, som är tydliga ståndpunkter ur litteraturen, som kommer användas för att 

undersöka beskrivningarna i Försvarsmaktens normativa dokument angående marktaktik.  

Variablerna undersöks mot ett antal variabelvärden
64

 som används för att visa hur väl 

variablerna beskrivs i de olika dokumenten, eller om de överhuvudtaget inte nämns. Följande 

variabelvärden kommer användas; 

 

 Överensstämmer (Ö) 

Innebär att beskrivningarna stämmer till stor del överens eller helt överens, begreppen 

som används och innebörden är densamma. 
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 Överensstämmer till del (ÖD) 

Beskrivningar stämmer till del, ett antal begrepp finns med och innebörden är 

någorlunda lik. 

 Överensstämmer bristande (ÖB) 

Beskrivningar om ämnet finns men stämmer inte helt överens, något begrepp finns 

med, dock är likheter gällande innebörden, bristande. 

 Överensstämmer ej (ÖE) 

Beskrivningar om ämnet finns, men stämmer inte överens. 

 Nämns ej (NE) 

Variabeln nämns inte överhuvudtaget. 

 

Denna klassificering i fem steg är vald med motivet att jag inte vill mäta hur ofta exempelvis 

ett visst ord nämns, därför har jag valt en kvalitativ textanalys för att få fram ståndpunkter 

från litteraturen. Syftet i min uppsats är att beskriva likheter och skillnader mellan 

Försvarsmaktens normativa dokument och ett urval av COIN-teorier, genom att använda 

dessa fem steg, eller variabelvärden, så blir det enkelt och överskådligt att se om de 

överensstämmer, överensstämmer delvis, överensstämmer bristande, överensstämmer ej eller 

om de överhuvudtaget inte nämns. Detta för att jag i min uppsats enbart skall beskriva vad 

som står i dokumenten. Jag kommer inte ta ställning i analysen om det är bra eller dåligt utan 

enbart i vilken utsträckning de beskrivs i dokumenten. Detta för att på ett överskådligt sätt 

kunna se likheterna och skillnaderna mellan dokument och litteratur. Därför anser jag att de 

fem variabelvärdena kan ge goda möjligheter till att beskriva variablernas förekomst i 

texterna.  

 

Försvarsmaktens dokument kommer sedan att analyseras med hjälp av variablerna. Detta 

kommer gå till på så sätt att varje dokument ställs mot de fem variablerna och kortare 

textavsnitt kommer att redovisas ur dokumenten samt en kommentar för att påvisa vilket 

variabelvärde som blir lämpligt att tilldela. Ett variabelvärde blir tilldelat och sedan jämförs 

dokumentet med nästa variabel o.s.v. Varje dokument kommer att sammanfattas kort och bli 

tilldelad en total bedömning. Slutligen kommer samtliga dokument att ha analyserats och 

jämförts med variablerna och resultatet redovisas i tabellen. Tabellen, och således resultatet 

från analysen och jämförelsen mellan Försvarsmaktens dokument och de utvalda variablerna, 

kommer ligga till grund för besvarandet av min frågeställning samt för min avslutande 

resultatdiskussion. 

 

I min diskussion kommer jag försöka förklara bakomliggande orsaker till mitt resultat men 

även försöka förklara potentiella konsekvenser av det. Exempelvis så kan det förekomma 

beskrivningsluckor i dokumenten, detta kan resultera i ett behov av att komplettera svenska 

militärteoretiska arbeten, som normativa texter. Påtagligt fokus angående vissa områden, 

skulle kunna innebära nya behov av att uppdatera de normativa texterna angående 

utvecklingen av synen på COIN som framträder i takt med att Afghanistaninsatsen avvecklas. 

Tabellen ser ut på följande sätt: 
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                Variabler 

 

Analysenhet 

UND Befolkning PsyOps Enheter Offensiva. 

Op. 

Militärstrategisk 

Doktrin 

     

Operativ Doktrin      

Arméreglemente: 

Taktik 

     

Markstridsreglemente 

6: Bataljon 

     

Tabell 1. 

4. Undersökningen  

 
I det här kapitlet kommer Militärstrategisk Doktrin, Operativ Doktrin, Arméreglemente: 

Taktik och Markstridsreglemente 6: Bataljon att undersökas mot de fem variabler som tagits 

fram ur teorin. Det kommer ske i hierarkisk ordning och resultatet kommer att vara det 

variabelvärde som variabeln blir tilldelad.  

4.1 Undersökning av Militärstrategisk doktrin 
 

4.1.2. Underrättelseförmåga på låg nivå 

I kapitlet Grundläggande förmågor beskrivs underrättelser som att det är till för att ge 

beslutsunderlag för kommande handlingar och skall ge den information som behövs för att 

stödja övriga grundläggande förmågor avseende: motståndaren, egna förband, om 

insatsmiljön i allmänhet etc. Här nämns även att underrättelser kan bidra till förmågan skydd 

genom information om motståndaren.
 65

 

Under punkten Manöverkrigföring påtalas vikten av att underrättelser behövs för att 

identifiera motståndarens kritiska sårbarheter, den ska även vara proaktiv och skall tas fram i 

ett högt tempo.
66

  

Efter delen om manöverkrigföring, avhandlas irreguljär krigföring. I denna del beskrivs att det 

är avgörande att kunna verka bland befolkningen över tiden, inte bara för att vinna förtroende 

hos dem utan även för att inhämta underrättelser. Här påpekas även att underrättelser och 

information från den kvinnliga delen av befolkningen är bättre. Dessutom beskrivs att det 

behövs en ny form av motståndarkunskap, som skall delas med polisen. 
67

  

Underrättelser beskrivs även, under rubriken Expeditionärt uppträdande (multinationella 

insatser), som en viktig komponent för att skapa en kunskapsbas om ett samhälle, dess 

funktioner, sociala struktur, ekonomi, språk etc. För att kunna stödja samtliga ledningsnivåer i 
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Försvarsmakten, även den politiska. Denna del är då främst kopplad till förberedelser för 

multinationell insats.
68

  

 

Dock går MSD inte ner på taktisk nivå, som att beskriva personbaserad underrättelse, eller 

beskriver underrättelsebehov i en irreguljär konflikt i mer detalj. Således tilldelas värdet: 

Överensstämmer bristande (ÖB). 

4.1.3. Förmåga till befolkningskontroll 

Beskrivningar av befolkningen finns i det inledande kapitlet om Krigets natur och karaktär. 

Här beskrivs att det både är ett strategiskt och ett militärt mål, i reguljär krigföring, att 

påverkan på civilbefolkningen skall vara så minimal som möjligt. I samma kapitel avhandlas 

termen uppror och även gerillakrigföring. I ett uppror ligger fokus på att övertyga och 

övertala befolkningen i ett visst område samt i omvärlden, genom ett antal metoder, så som 

våld eller propaganda. Det krävs att stöd och acceptans finns hos befolkningen för att kunna 

genomföra någon form av gerillakrigföring.
69

 

I kapitlet Syftet med militära maktmedel, nämns, under punkten påverka, att på den taktiska 

nivån är en mycket viktig uppgift att vinna lokalbefolkningens sympati, i en fredsfrämjande 

operation. Förtroende måste vinnas för att befolkningen skall kunna påverkas för att ge stöd.
70

 

I Verkan mot irreguljära angrepp beskrivs att skydd av befolkningen är en central förmåga 

som är avgörande för att hindra eller begränsa befolkningens stöd till irreguljära aktiviteter. 

Att verka ute bland befolkningen är även det avgörande för att vinna deras förtroende och 

stöd.
71

  

Under punkten, Offensiv inriktning och Stabiliserande inriktning poängteras det att initiativet 

skall tas ifrån motståndaren avseende skyddet av befolkningen. Men även att begränsa 

motståndarens hot mot befolkningen och motståndarens stöd, från befolkningen. Här påtalas 

även vikten av att kunna begränsa motståndarens rörlighet och tillgång till skyddade områden 

men även att upprorsmotverkaren skall ha förmågan att kontrollera större områden och skapa 

säkerhet i dessa.
72

 

Befolkningen nämns på flertalet ställen i MSD. Fokus i dokumentet ligger på skydd av 

lokalbefolkningen, och att vinna lokalbefolkningens förtroende. Det talas inte om några 

tvångsåtgärder mot befolkningen, däremot så nämns det att skydda lokalbefolkningen. Därav 

blir variabeln Överensstämmer bristande (ÖB). 

4.1.4. Förmåga till psykologiska operationer 

Psykologiska operationer omnämns nämns i ett fall i MSD.  Det är avsnittet om 

Informationsstridskrafter, där telekrig, IT-försvar och psykologiska operationer ingår. 

Förbanden i informationsstridskrafterna har förmågan att delta inom ramen för 

informationsoperationer.
73

  Informationsoperationer beskrivs i kapitlet, med samma namn, 
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men enbart översiktligt. Där beskrivs att den styrs ifrån operativ nivå, och skall koordinera 

informationsaktiviteter, samt andra aktiviteter, detta i syftet att skapa effekter på vilja, 

förståelse och förmåga hos motståndaren eller annan aktör. Doktrinen nämner även att 

Informationsoperationer i sig kan utgöra en specifik operationstyp för att uppnå särskilda 

målsättningar och innehåller då oftast inslag av andra operationer, t.ex. mark.
74

  

MSD tar inte upp något specifikt om psykologiska operationer eller informationsoperationer, 

speciellt inte kopplat till irreguljär krigföring eller upprorsmotverkan och hur de skall 

användas mer specifikt. Variabeln som tilldelas blir således: Överensstämmer bristande 

(ÖB). 

4.1.5. Enheters utformning, storlek och uppträdande 

I MSD beskrivs inte enheter, eller förband, på någon detaljnivå överhuvudtaget. Det texten 

beskriver är istället flyg-, marin-, special- och arméförband och vilka förmågor de skall ha.
75

 

Det som står att finna om uppträdande är under punkten Högintensiv irreguljär krigföring. 

Där beskrivs att manöverkrigföring ligger till grund för de strider som uppstår på lägre nivå.
76

 

Det nämns även att förmågan att kunna verka bland befolkningen är viktigt för att få tillgång 

till underrättelser samt vinna lokalbefolkningens stöd.
77

 Det nämns väldigt lite om enheter och 

dess utformning i MSD att variabeln blir: Överensstämmer ej (ÖE) 

4.1.6. Offensiva operationer 

Inom en irreguljär konflikt, nämns under punkten Verkan mot irreguljära angrepp, att riktade 

offensiva insatser är en central förmåga mot irreguljära angrepp. Men det poängteras att det 

behövs en balans mellan att verka stabiliserande, defensivt och offensivt, för att upprätta 

säkerhetsstrukturer i det land som operationerna äger rum i. 
78

 Senare under samma punkt 

beskrivs kortfattat offensiva insatser, här påpekas att dessa skall vara av precisionskaraktär.
79

 

I kapitlet Militärstrategisk konceptuell inriktning beskrivs vad en offensiv inriktning syftar 

till. Här beskrivs att i en irreguljär konflikt kan den offensiva inriktningen använda sig 

antingen av operationer som syftar till att etablera närvaro, ta initiativet från motståndaren 

gällande skyddet av lokalbefolkningen samt att genomföra punktinsatser mot mål av irreguljär 

karaktär.
80

  

 

Beskrivningarna i MSD är kortfattade men tar upp viktiga delar. Beskrivningar om 

punktinsatser och om riktade offensiva insatser tolkas som både småskaliga offensiva 

operationer och större offensiva operationer. Dock så är beskrivningarna kortfattade och det 

står ganska lite om offensivt agerande i MSD, generellt, men innehållet är likt det som 

eftersöktes och i och med att offensiva insatser ses som en central förmåga så tilldelas värdet: 

Överensstämmer till del (ÖD) 
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4.1.7. Sammanfattning 

MSD beskriver i generella drag irreguljär krigföring och COIN. Fokus ligger dock till största 

delen på reguljär krigföring. Taktik inom irreguljär krigföring berörs, men inte i någon större 

utsträckning. Beskrivningar om variablerna existerar men är bristande och oftast kortfattade. 

Offensiva operationer är den variabeln som överensstämmer mest i dokumentet. Total 

bedömning av MSD blir: Överensstämmer bristande (ÖB). 

4.2 Undersökning av Operativ Doktrin 

 

4.2.1. Underrättelseförmåga på låg nivå 

Underrättelser beskrivs på ett flertal platser i OD, dock inte i detalj eller med fokus på COIN. 

Underrättelser är förklarat i det inledande kapitlet i samband med säkerhetstjänst, dock på 

operativ nivå. Här beskrivs enbart vad underrättelsetjänst är och syftet med den enligt 

underrättelsecykeln (planering, inhämtning, bearbetning och delgivning).
81

 

I övrigt beskrivs underrättelser och underrättelseinhämtning utifrån Armé-, Marin-, Flyg- och 

specialförbands förmågor och vilka kapaciteter de respektive förbanden har.
82

 Sammantaget 

beskrivs underrättelser i hela OD på den operativa nivån och går ej ner på taktiskt nivå. Det 

beskrivs inte heller i någon detalj eller i något uppenbart fokus mot irreguljär krigföring. 

Variabelvärdet blir: Överensstämmer ej (ÖE)  

4.2.2. Förmåga till befolkningskontroll 

Det enda som nämns om befolkning, som behandlar någon form av irreguljär kontext, står 

under punkten Stabiliserande inriktning. Här står att de styrkor som används ska verka 

avskräckande mot de olika aktörerna och samtidigt bygga förtroende hos befolkningen. 
83

 

I övrigt nämns inte något specifikt om befolkningen kopplat till irreguljär krigföring. 

Eftersom det enbart nämns i en mening blir variabeln: Överensstämmer ej (ÖE). 

4.2.3. Förmåga till psykologiska operationer 

Psykologiska operationer nämns inte i OD utan benämns här Informationsoperationer. De 

beskrivs, på en operativ nivå, under punkten Informationsoperationsfunktionen. Här beskrivs 

hur den planeras och samordnas för att bidra eller skapa, effekter på vilja, förståelse samt 

förmågor hos motståndaren. Fokus ligger på att motståndarens lednings- och beslutsprocesser 

skall påverkas.
84

 

 

I mer detalj än så, beskrivs inte informationsoperationer i OD. Det nämns dock ett antal 

viktiga punkter, men ej i detalj och inte heller tas befolkningen upp, därav blir det tilldelade 

värdet: Överensstämmer bristande (ÖB). 
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4.2.4. Enheters utformning, storlek och uppträdande 

OD tar överhuvudtaget inte upp hur enheter skall vara dimensionerande för COIN. Det som 

nämns är en kortfattad mening under punkten Stabiliserande inriktning där det nämns att 

styrkorna som skall användas skall vara så pass starka att de verkar avskräckande mot 

aktörerna i konflikten.
85

 Det är knappt beskrivet i dokumentet, samt att det som nämns inte 

går in på någon form av detaljer men det nämns, därför tilldelas värdet: Överensstämmer ej 

(ÖE). 

 

4.2.5. Offensiva operationer 

Offensiva operationer, i en irreguljär kontext diskuteras inte i OD. I OD beskrivs offensivt 

agerande, dock i allmänna ordalag och i en reguljär kontext. Därav tilldelas variabelvärdet 

Nämns ej (NE). 

4.2.6. Sammanfattning 

OD beskriver väldigt kortfattat irreguljär krigföring och speciellt COIN, i hela dokumentet. 

Det som beskrivs i OD är mestadels reguljär krigföring och den enda variabeln som är 

någorlunda beskriven är Psykologiska operationer, den variabeln fick värdet Överensstämmer 

bristande (ÖB). Den totala bedömningen av dokumentet blir Överensstämmer ej (ÖE). 

4.3 Undersökning av Arméreglemente: Taktik 

 

4.3.1. Underrättelseförmåga på låg nivå 

Under rubriken 2.9 Civilbefolkningen och andra aktörer påpekas möjligheten att få 

information om motståndaren genom att vinna folkets förtroende.
86

 Det tolkas som att 

underrättelser kommer ifrån befolkningen. Lite senare i dokumentet, under punkten 6.9 Strid 

mot en irreguljärt uppträdande motståndare, beskrivs att striden oftast kräver en större mängd 

underrättelseförband i irreguljär krigföring kontra reguljär. Det nämns också att 

manöverförbanden kan behöva förstärkning i form av underrättelseförband. Det påpekas att 

ett bra förhållande med befolkningen är en förutsättning för att begränsa motståndarens 

rörelsefrihet och för att få information av befolkningen. Därför behövs främre operationsbaser 

(FOB) grupperas bland befolkningen för att etablera närvaro och influera. Dessa baser skall 

användas för ett aktivt uppträdande i och utanför, de områden där de byggs.
87

 

 

I avsnittet om Stabiliserande operationer beskrivs hur en övervakningsoperation går till och 

hur den kan och skall användas. En sådan operation innebär en stor mängd övervakning med 

patrullering, fast spaning eller fasta och rörliga vägspärrar. Under punkten Sökoperationer 

beskrivs hur spaning och rekognosering behövs mot de objekt eller den terräng som skall 

genomsökas.
 88

 I bilaga 4, Markoperation med stabiliserande inriktning, beskrivs 

underrättelsetjänsten och dess roll övergripande i flera steg. Fokus skiftas i operationen från 
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att inledningsvis skydda basområdet, genom underrättelseinhämtning. Därefter, klargöra de 

olika aktörernas positioner, terrängförhållande, samt civilläge till att senare inriktas mot 

smugglingsvägar. Slutligen skall underrättelsetjänsten fokusera på gränsområdena, för att 

förhindra styrketillväxt.
89

  

Underrättelser beskrivs i viss detalj, men också väldigt generellt i vissa avseenden. Däremot 

nämns att underrättelseförband kan behöva tillföras och att strid mot en irreguljär motståndare 

kräver fler underrättelseförband. Dock så går dokumentet inte in på detaljer avseende 

personbaserad underrättelseförmåga på kompaninivå och beskriver underrättelser från 

befolkningen vagt. Variabelvärdet blir Överensstämmer bristande (ÖB). 

4.3.2. Förmåga till befolkningskontroll 

Befolkning nämns i AR:T  under rubriken 2.9 Civilbefolkningen och andra aktörer. Här 

påpekas att civilbefolkningens förtroende kan vara avgörande. Genom befolkningens 

förtroende får de egna stridskrafterna ökat skydd samt möjlighet till information.
90

 För att 

kunna uppnå och bevara, markoperativ kontroll så är ett av kraven att en eventuell hotad 

befolkning, objekt eller annan verksamhet skall skyddas.
91

 Under punkten Stabiliserande 

operationer emfaseras att stridskrafterna måste skapa och vidmakthålla förtroendet hos 

lokalbefolkningen, verka avskräckande mot övriga inblandade aktörer samt kontrollera 

viktiga områden och kommunikationslinjer.
92

  

Befolkningens förtroende är också en förutsättning för att begränsa motståndarens 

handlingsfrihet. För att lyckas i strid mot en irreguljär motståndare måste stridskrafterna 

isolera motståndaren från befolkningen. Därav måste en del av stridskrafterna grupperas i 

främre operationsbaser (FOB) ibland befolkningen. Här har de närhet till lokalbefolkningen 

och etablerar således närvaro och kan influera befolkningen. Som skrivits under en tidigare 

punkt så måste uppträdandet vara aktivt, både i och utanför det aktuella området som 

stridskrafterna opererar i.
 93

 

I 8.4 Stabiliserande metoder tas det återigen upp att det främsta syftet, i en 

övervakningsoperation när det finns en irreguljär motståndare, är att skydda civilbefolkningen 

samt deras tillgångar. Genom att visa närvaro och normalisera tillståndet för befolkningen 

minskar deras stöd till motståndaren. I en övervakningsoperation kan det finnas behov av att 

införa utegångsförbud samt ha förmåga till att begränsa och kontrollera befolkningens 

rörlighet.
94

  

Variabeln är kortfattat beskriven i dokumenten men på viss detaljnivå. Både beskrivningar om 

skydd av befolkningen samt kontroll av befolkningen existerar, därav blir variabelvärdet: 

Överensstämmer (Ö). 
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4.3.3. Förmåga till psyklogiska operationer 

I AR: T finns en punkt som heter Informationsoperationer, här beskrivs övergripande vad det 

är och hur det skall användas. Här beskrivs att syftet med en informationsoperation är att 

påverka motståndaren eller andra aktörers beslut samt att informationsoperationer aktivt skall 

stödja egna defensiva och offensiva syften. Psykologiska operationer skall påverka 

uppfattningar och attityder för att ändra agerandet hos diverse aktörer. Det kan genomföras 

mot motståndarens militära chefer och förband eller andra aktörer, men på ett sådant sätt så att 

det gynnar upprorsmotverkaren. I operationer utomlands så påpekas att psykologiska 

operationer kan användas mot lokalbefolkningen, eftersom deras inställning är avgörande för 

uppgiftens lösande. Det påpekas att informationsoperationer är ett viktigt komplement till 

såväl konventionella som icke konventionella betvingelsemetoder. Det krävs även omfattande 

kunskap om målgrupperna för att kunna genomföra psykologiska operationer.
95

 

 

I Bilaga 4 beskrivs, som nämnts flertalet gånger, en stabiliserande markoperation. Här 

beskrivs informationsoperationer som en del i att öka lokalbefolkningens förtroende och stöd 

för upprorsmotverkaren. 
96

 

Psykologiska operationer, här benämnt informationsoperationer, beskrivs kort men i detalj i 

dokumentet. Fokus är både mot befolkningen och insurgenten och hur de skall påverkas. 

Variabeln blir således: Överensstämmer (Ö). 

4.3.4. Enheters utformning, storlek och uppträdande 

Under rubriken 6.9 Strid mot irreguljärt uppträdande motståndare nämns att striden bygger 

på samma principer för taktik, som strid mot en reguljärt uppträdande motståndare. Men att 

taktiken måste anpassas till den aktuella konflikten och andra faktorer.  

Som nämnts tidigare skall upprorsmotverkaren grupperas i främre observations baser (FOB) 

för att ha skydd och kunna uppträda i närheten av befolkningen. Ett nätverk av sådana baser 

begränsar motståndarens handlingsfrihet och styrketillväxt. Ett aktivt uppträdande i och 

utanför området, där baserna är grupperade, är en förutsättning för att lyckas. Motståndaren 

bör sedan utsättas för konstant påverkan av både anfall och stabiliserande metoder.
97

 

 

I tidigare nämnda Bilaga 4 angående stabiliserande operationer beskrivs vikten av att ha 

tillgång till en reserv med hög tillgänglighet, som skall grupperas central och om möjligt skall 

en del av denna reserv kunna helikopterluftlandsättas.
98

  

Enheter beskrivs inte detalj, utan är övergripande beskrivet. Reserver påpekas och aktivt 

uppträdande, men inte i detalj. Basering av personal i FOB tolkas som mindre förband men 

det nämns inte uttryckligen vilket sammantaget gör att variabelvärdet blir: Överensstämmer 

bristande (ÖB). 
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4.3.5. Offensiva operationer 

Under rubriken 2.9 Civilbefolkningen och andra aktörer beskrivs att genom att vinna 

befolkningens förtroende fås information som blir till underlag för offensivt agerande mot en 

motståndare eller annan aktör. 
99

 I delen 6.9 Strid mot irreguljärt uppträdande motståndare 

beskrivs att i ett visst skede av markoperationen kan ett delmål vara att nedkämpa 

motståndarens väpnade delar. Senare i samma del beskrivs att motståndaren bör utsättas för 

en konstant påverkan av anfall och stabiliserande metoder.
100

 

Under 8.4 Stabiliserande metoder nämns sökoperationer. De syftar till att begränsa aktörers 

rörelse- och handlingsfrihet i ett område genom att leta efter vapen, sprängämnen eller 

efterlysta personer. 
101

  

Det är kortfattat beskrivet i dokumentet, men det innehåller till stor del vad som efterfrågas. 

Dokumentet i allmänhet är dock mer inriktad mot reguljär krigföring.  

Variabelvärdet blir: Överensstämmer till del (ÖD). 

4.3.6. Sammanfattning 

I AR: T existerar beskrivningar av samtliga variabler, dock med viss variation. 

Beskrivningarna av variablerna Förmåga till psykologiska operationer och Förmåga till 

befolkningskontroll överensstämde i dokumentet. Övriga variabler överenstämde antingen till 

del, eller bristande. Total bedömning är ett medelvärde som blir: Överensstämmer till del 

(ÖD). 

 

4.4 Undersökning av Markstridsreglemente 6: Bataljon 

 

4.4.1. Underrättelseförmåga på låg nivå 

I MSR 6 beskrivs att civilbefolkningen är viktig för att få tillgång till information, under 

punkten 2.8 Civilbefolkningen och andra aktörer. En god relation med befolkningen, ger ett 

ökat förtroende för upprorsmotverkaren vilket i sig leder till ett bra civil-militärt samarbete 

som kan innebära ett ökat informationsflöde från befolkningen, angående motståndaren och 

hans verksamhet. Detta ökade informationsflöde kan bidra till att t.ex. få information om IED 

utplaceringar. Det påpekas att civilbefolkningen har en mycket bättre lägesuppfattning än 

upprorsmotverkaren och kan således snabbt se skiften ifrån normalbilden.
102

  

Ett bra förhållande är en förutsättning för att begränsa motståndarens handlingsfrihet och 

upprorsmotverkarens närvaro bidrar till att det etableras ett bra förhållande med 

lokalbefolkningen. Det ökar också möjligheterna till informationsinhämtning från 

befolkningen.
 103
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Punkten Övervakningsoperationer beskriver att en sådan operation måste innefatta ett stort 

mått av övervakning genom patruller, fast spaning samt vägspärrar. Övervakningen kan i sin 

tur ge underrättelser för andra operationer, men en viktig del i dessa operationer är att etablera 

närvaro över ytan.
 104

 Patrullerna sker både med fordon och till fots, för att visa närvaro och 

inhämta information från befolkningen. Sökoperationer kan också vara en källa till att 

inhämta underrättelser men också för leta efter vapen eller efterlysta personer.
 105

 Under 

punkten Anfall mot irreguljärt uppträdande motståndare beskrivs att vid exploatering av 

information från t.ex. en sökoperation, kan behov finnas att genomföra anfall, med mycket ont 

om tid för förberedelser. Detta för att möjligöra ett högt tempo och att initiativet bibehålls.
106

 

Därav är det av vikt att resultatet från sökoperationerna analyseras fortlöpande av 

underrättelsetjänsten så att eventuella uppföljningssök kan påbörjas så fort som möjligt.
107

   

Under punkten 9.4 Funktioner vid stabiliserande metoder beskrivs underrättelsetjänst 

detaljerat. Här behandlas behovet av en normalbild. När normalbilden är etablerad kommer 

underrättelser bli styrande för den fortsatta verksamheten i regelrätta underrättelsedrivna 

operationer. HUMINT (human intelligence) kan även ske, genom särskilt utbildade enheter 

som inhämtar underrättelser från skyddade källor. Dock så påpekas det att detta sker från 

högre nivå och inte på bataljonsnivå.
108

 

I avsnittet Underrättelsetjänst beskrivs hela förmågan i detalj.  Det beskrivs att det är 

spaningsplutonen som skall inhämta underrättelser. Men det påpekas att samtliga delar av 

bataljonen kan inhämta information genom att ta kontakt med lokalbefolkningen, som här 

benämns passiv HUMINT.
109

 

Sammantaget finns det många beskrivningar om underrättelsetjänst i detta dokument och en 

stor del är fokuserad på reguljär krigföring. Som beskrivits ovan finns det även beskrivningar 

angående irreguljära konflikter, som till stor del är detaljerade och utförliga. Det existerar 

även beskrivningar om att hela bataljonen kan genomföra passiv HUMINT, vilket tolkas som 

att personbaserad underrättelseförmåga finns på kompanis nivå och även lägre.  

Variabelvärdet blir: Överensstämmer (Ö). 

4.4.2. Förmåga till befolkningskontroll  

I dokumentet inleds beskrivningarna i avsnittet 2.8 Civilbefolkningen och andra aktörer. Här 

beskrivs att befolkningen både kan ha en positiv och negativ inställning till 

upprorsmotverkaren, men att det är möjligt att påverka deras inställning med bl.a. 

informationsoperationer och ett bra uppträdande i allmänhet. Civilbefolkningen kan, särskilt 

vid stabiliserande insatser, utgöra en minst lika viktig, eller viktigare, del än terrängen.
 
Att 

skapa förtroende hos befolkningen samt vinna deras stöd är avgörande för 

upprorsmotverkarens möjligheter att påverka andra aktörer som är beroende av stödet ifrån 
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befolkningen. Således kan befolkningens stöd bidra till att motståndaren påverkas eftersom 

även de är beroende av befolkningen.
110

   

Det poängteras att motståndaren måste isoleras ifrån befolkningen om upprorsmotverkaren 

skall lyckas i strid.
111

 Här beskrivs också att befolkningens förtroende inte enbart vinns 

genom att ha goda relationer till dem, utan genom att aktivt skydda befolkningen för att 

minska motståndarens påverkan på dem.
112

 Senare i dokumentet beskrivs 

övervakningsoperationer vars främsta syfte, om motståndaren uppträder irreguljärt, är att 

skydda civilbefolkningen samt deras tillgångar. Genom att snabbt få livet att övergå till det 

normala, påverkar upprorsmotverkaren befolkningen till att minska sitt stöd till motståndaren.  

 

Byggandet av FOB, i närheten av befolkningen eller bland befolkningen, är även det en 

framgång för att påverka lokalbefolkningen med närvaro. I en övervakningsoperation kan det 

i vissa fall bli nödvändigt att införa utegångsförbud och att begränsa och kontrollera 

rörligheten för befolkningen. Detta kan ske genom vägkontroller och utfärdande av 

tillstånd/id-handlingar.
 113

 

 

Sammanfattat beskrivs både skyddande- och kontroll av befolkningen samt att vinna 

förtroende. Variabelvärdet blir då: Överensstämmer (Ö).  

4.4.3. Förmåga till psykologiska operationer 

Informationsoperationer behandlas kortfattat under punkten 2.8 Civilbefolkningen och andra 

aktörer, där en sådan operation kan användas för att förändra lokalbefolkningens inställning 

till upprorsmotverkaren.
114

 Det nämns också kortfattat att möjligheten att sprida den 

information som upprorsmotverkaren behöver sprida, alltid måste beaktas.
115

 Med tanke på att 

det knappt är beskrivet i dokumenten så tilldelas variabelvärdet: Överensstämmer bristande 

(ÖB). 

4.4.4. Enheters utformning, storlek och uppträdande 

Då MSR6 är det dokument som är på lägst taktisk nivå, beskrivs kompanier och plutoner i del 

av texten - dock i en reguljär kontext. Under punkt 9.2 De stabiliserande metoderna beskrivs 

övervakningsoperationer. Här påtalas vikten av att visa närvaro, för att vinna befolkningens 

förtroende. Detta genom ett stort mått av patrullering, fast spaning, samt fasta och rörliga 

vägspärrar. En viktig del i operationen är att etablera närvaro över en stor yta. Detta med hjälp 

av FOB, där skytteplutoner eller skyttekompanier grupperas med eventuell förstärkning t.ex. 

SUAV eller granatkastare, för att begränsa motståndarens rörlighet och på sätt tvinga 

motståndaren att befinna sig inom vissa områden.  
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Patruller måste utgå ifrån FOB för att inte få ett statiskt uppträdande, dessa patruller skall då 

bestå av mindre förband och anpassat till läge; antingen vara fordonsburna eller till fots. Ett 

behov i en övervakningsoperation är att avdela förband för strid samt en larmstyrka. Denne 

skall vara minst en pluton med hög beredskap för att möta plötsligt uppkomna hot. Ett stort 

nätverk av FOB, spridda över ytan, begränsar än mer motståndarens handlingsfrihet och kan 

begränsa styrketillväxten för motståndaren.
 116

 Under punkten 4.10 Strid mot irreguljärt 

uppträdande motståndare beskrivs att motståndaren skall utsättas för konstant påverkan 

genom kombinationer av anfall och stabiliserande metoder.
117

 

Sökoperationer är en del av stabiliserande metoder, syftande till att lokalisera och gripa 

eftersökta personer eller att leta vapen. Normalt är detta en kompaniuppgift, där kompaniet 

understöds av ett antal förband t.ex. militärpolis.
118

 I en operation med stabiliserande karaktär 

kan tillfälliga stridsindelningar bli nödvändiga. Ett skyttekompani kan då få tillfört ett antal 

underställda enheter som t.ex. sambandsgrupp, amröjningsgrupp, spaningsgrupp etc.
119

 

Beskrivningar angående variabeln finns i texten, inte i minsta detalj, men samtliga delar är 

beskrivna. Speciellt med hänsyn till att enheters storlek nämns ofta och relativt precist, men 

även hur de skall uppträda. Därav tilldelas värdet Överensstämmer (Ö). 

4.4.5. Offensiva operationer 

I kapitlet Anfall, finns punkten Anfall mot en irreguljärt uppträdande motståndare. Här är 

beskrivet att anfall kan behövas för att etablera kontroll över ett visst område eller för att 

rensa ett område ifrån motståndaren. Därefter nämns ett antal punkter avseende bataljonens 

taktik som den bör präglas av, exempelvis att bibehålla stridskontakt med motståndaren för att 

kunna identifiera målet samt att kunna förfölja motståndaren.
120

 

 

Under punkten 4.10 Strid mot irreguljärt uppträdande motståndaren beskrivs att i något 

skede av operationen kan ett mål vara att nedkämpa motståndarens väpnade delar genom 

strid. Motståndaren skall dock utsättas för konstant påverkan genom kombinationer av anfall 

och stabiliserande metoder.
121

 

I Stabiliserande operationer beskrivs Sökoperationer. En sådan operation har beskrivits 

flertalet gånger redan, men kortfattat innebär det att t.ex. beslagta vapen eller personer, i syfte 

att begränsa motståndarens rörelse- och handlingsfrihet.
122

  

Det är mycket kortfattat beskrivet i dokumenten, men helheten är beskrivet. Dock inte i någon 

detalj avseende riktade offensiva operationer, eller storleken på operationerna, och därav 

tilldelas variabelvärdet Överensstämmer till del (ÖD). 
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4.4.6. Sammanfattning 

I MSR6 beskrivs samtliga variabler. De flesta av dem överensstämmer. Variablerna Förmåga 

till psykologiska operationer och Offensiva operationer är inte väl beskrivna i dokumentet 

och tilldelades därför andra värden. Sammantaget är MSR6 det dokument som beskrev 

variablerna i mest utsträckning och i detalj, dock så beskrevs inte de två tidigare nämnda 

variablerna i den utsträckning som önskades därav blir den totala bedömningen ett 

medelvärde som blir: Överensstämmer till del (ÖD). 

5. Resultat och analys 

5.1 Resultatbeskrivning 

 

                Variabler 

 

Analysenhet 

UND Befolkning PsyOps Enheter Offensiva. 

Op. 

Militärstrategisk 

Doktrin 

ÖB ÖB ÖB ÖE ÖD 

Operativ Doktrin ÖE ÖE ÖB ÖE NE 

Arméreglemente: 

Taktik 

ÖB Ö Ö ÖB ÖD 

Markstridsreglemente 

6: Bataljon 

Ö Ö ÖB Ö ÖD 

Variabelvärden: Överensstämmer (Ö), Överensstämmer till del (ÖD), Överensstämmer bristande (ÖB), Överensstämmer ej 

(ÖE), Nämns ej (NE) 

Resultatet visar att samtliga analysenheter innehåller beskrivningar av samtliga variabler - 

förutom i ett fall. Det existerar dock stora variationer analysenheterna emellan. I en av 

analysenheterna, MRS6, så återfinns beskrivningar med hög detaljnivå och som 

överensstämmer med variablerna, dock med två variabler som undantag. I AR: T återfanns 

också beskrivningar på samtliga variabler men med större brister än i MSR6. Övriga 

analysenheters beskrivningar av variablerna är både bristande, och mycket bristande. 

Avseende variabeln Underrättelseinhämtning på låg nivå, så beskrevs denna 

överensstämmande i MSR6. Både AR: T:s och MSD:s beskrivningar överensstämde bristande, 

dock med olika fokuseringar. MSD beskrev väldigt övergripande underrättelser i allmänhet 

och mestadels med fokus mot reguljär krigföring. Underrättelser i irreguljär krigföring 

nämndes, men allt för lite. AR: T beskrev också underrättelser övergripande men här beskrevs 

information från befolkningen mer utförligt med t.ex. patrullering som metod. Dock beskrevs 

inte syftet och sammantaget var det allt för kortfattat. OD beskrev underrättelser övergripande 

i dokumentet, men inte med fokus på irreguljär krigföring eller på lägre nivå. 

Variabeln Förmåga till befolkningskontroll överensstämde både i AR: T och MSR6. De båda 

hade mycket liknande beskrivningar men det fanns utförligare beskrivningar i MSR6, speciellt 

avseende kontroll av rörlighet och registrering av befolkningen. 

MSD beskrev enbart skydd av befolkningen i korta ordalag och OD nämnde att förtroende 

måste byggas hos befolkningen. 
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Förmåga till psykologiska operationer beskrev utförligt och överenstämde i AR: T. Detaljer 

och beskrivningar om åtgärder mot befolkning och motståndaren fanns med. I MSD och OD 

beskrevs det väldigt kortfattat och fokus låg mer på vilka nivå i organisationen som det skall 

användas och hur en informationsoperation skall styras. MSD nämner att 

informationsoperationer skall riktas mot befolkning och andra aktörer, i motsats till OD där 

enbart motståndaren nämns. Båda dokumenten tar däremot upp att operationerna skall skapa 

effekter på motståndarens vilja, förmåga och förståelse. MSR6 nämner 

informationsoperationer i endast en mening i hela dokumentet och fokus ligger enbart på 

befolkningen. 

Enheters utformning, storlek och uppträdande beskrevs överensstämmande i MSR6 med 

flertalet exempel på mindre förband och enheter samt deras uppträdande. Behovet av reserver 

beskrevs också i dokumentet. I AR: T beskrevs knappt enheter eller uppträdande. Däremot så 

beskrevs behovet av en centralt placerad reserv, som skall vara till del helikopterburen. I MSD 

och OD beskrev inte enheter överhuvudtaget. 

Angående variabeln Offensiva operationer fanns det inte något dokument som beskrev det 

överensstämmande. Inga djupare beskrivningar av småskaliga eller större offensiva 

operationer finns beskrivna. I OD beskrivs det inte överhuvudtaget. I de övriga dokumenten 

nämns det på olika sätt och i olika utsträckning. MSR6 och AR: T blev tilldelade 

överensstämmer till del p.g.a. att de tar upp variabeln i en irreguljär kontext samt påpekar 

behovet av anfall mot motståndaren. Reglementena tar även upp sökoperationer där syftet är 

att tillfångata motståndaren. MSD beskriver att riktade offensiva operationer är en central del i 

verkan mot irreguljära angrepp och även behovet av punktinsatser, samt att det skall finnas en 

balans mellan att verka defensivt, offensivt och stabiliserande. Beskrivningar saknades dock 

om sökoperationer, men trots det tilldelades MSD överensstämmer till del då innehållet är likt 

det som eftersöktes. 

Den totala bedömningen av dokumenten blir medelvärden av variabelvärdena. MSD blir 

tilldelat överensstämmer bristande, OD: överensstämmer ej, AR: T: överensstämmer till del 

och MSR6: överensstämmer till del. MSR6 blev tilldelat variabelvärdet överensstämmer flest 

antal gånger av de undersöka dokumenten. Men då den hade en tilldelning av överensstämmer 

bristande och en av överensstämmer till del så dras medelvärdet ner. 

5.2 Analys 

 

Samtliga dokument svarar på variablerna förutom OD där offensiva operationer inte nämns. 

Som tidigare nämnts finns en stor variation i hur de olika dokumenten beskriver de olika 

variablerna. Bedömt så är det p.g.a. de olika dokumentens utformning, MSD och OD är 

doktriner, och skall vara övergripande i kontrast till AR: T som är ett övergripande 

taktikreglemente för armén och utgör grunden för Markstridsreglementena som MSR6 är en 

del av. I MSR6 beskrivs variablerna med högre detaljnivå och överensstämmer sammantaget, 

till del med variablerna. Troligtvis på grund av att det är det dokument som beskriver taktik på 

lägst nivå av alla undersökta dokument. I stort så existerar det beskrivningar av samtliga 

variabler i samtliga dokument, dock med olika fokus och detaljrikedom.  

Till viss del fanns även regelrätta kopieringar från ett dokument till ett annat, detta rörande 

dokumenten AR: T och MSR6. Då dokumenten är i hierarkisk ordning där MSD är högst upp i 
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kedjan, följt av OD, AR: T och MSR6 förväntades en röd tråd följa i dokumenten angående 

COIN. Då MSD beskrev COIN och irreguljär krigföring, om än bristande, så existerade 

beskrivningar om samtliga variabler. Den röda tråden tappades dock i och med att OD knappt 

behandlade irreguljär krigföring. Däremot fanns det en någorlunda röd tråd i beskrivningarna 

mellan AR: T och MSR6, där variablerna bröts ner än mer i MSR6. 

5.3 Svar på frågeställning 

 

Uppsatsen fråga: Hur karaktäriseras beskrivningar av taktik inom Counterinsurgency, i 

samtida svenska normativa texter, jämfört med ett urval COIN-teorier? 

Svar: Beskrivningar av taktik rörande ”Underrättelseförmåga på låg nivå”, ”Förmåga till 

befolkningskontroll”, ”Förmåga till psykologiska operationer”, ”Enheters utformning, 

storlek och uppträdande” och ”Offensiva operationer” inom COIN, kan karakteriseras som 

bristfälliga i doktrinerna. Detta är märkbart i samtliga variabler, men största skillnaden 

existerade i ”Offensiva operationer” som beskrivs till del överensstämmande i MSD och 

beskrivs inte alls i OD. Variablerna ansågs till stor del bristfälliga på grund av att detaljer 

saknades i beskrivningarna, eller så var beskrivningarna allt för kortfattade. Men även för att 

delar av variablerna inte beskrevs alls. Variablerna beskrevs, på strategisk nivå eller operativ 

nivå och var generella i allmänhet. MSD beskrev dock variablerna utförligare än OD, där 

OD var alldeles för kortfattad och generell. 

Beskrivningarna avseende taktik i reglementena anses dock vara, till viss del, detaljrika och 

även väl beskrivna i speciellt MSR6 där variablerna ”Underrättelseförmåga på låg nivå”, 

”Förmåga till befolkningskontroll” samt ”Enheters utformning, storlek och uppträdande” 

var överensstämmande. De beskrevs utförligt och med den detaljnivå som efterfrågades. De 

båda reglementena kompletterande även varandra då variabeln ”Förmåga till psykologiska 

operationer” beskrevs överensstämmande i AR: T men inte i MSR6.  Således beskrevs fyra 

variabler av fem, överensstämmande av reglementena. ”Offensiva operationer” var den 

variabel som inte beskrevs fullt ut i något av dokumenten och ger således en fingervisning om 

en av skillnaderna inom COIN i svenska normativa dokument kontra den studerade teorin. 

6. Diskussion 

6.1 Diskussion om resultatet 
 

Resultatet är inte förvånande då taktik i sig inte skall behandlas i för stor utsträckning i de 

övergripande doktrinerna utan i reglementen på taktisk nivå. Detta anser jag tydligt 

åskådliggörs i undersökningen då de två reglementena var de dokument som stämde mest 

överens. Det förväntades dock finnas en röd tråd genom samtliga dokument, där 

beskrivningar som förekommer i reglementena förväntades förekomma i doktrinerna. Så var 

inte fallet i denna undersökning då reglementena beskrev variablerna mer utförligt. Orsaker 

till detta kan troligtvis kopplas till när de olika dokumenten är utgivna. MSD är ifrån 2011, 

MSR 6 & AR: T från 2013 och OD är ifrån 2014.  

MSD är uppdaterad sen Nils Wallentin undersökte MSD02 med ett antal COIN-teorier, om 

MSD02 kan användas som vägledning i en irreguljär konflikt. Han kom fram till att det ej gick 

då MSD02 behandlade irreguljär krigföring och COIN allt för lite. I kontrast till detta anser 
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jag att den MSD som användes i denna uppsats (från 2011) definitivt innehåller information 

om irreguljär krigföring och taktikbeskrivningar om COIN. Inte exakt enligt de variabler som 

eftersöktes i denna uppsats, men innehållet är uppenbart bättre uppdaterat sen Wallentin 

gjorde sin uppsats. Däremot så är jag osäker på om nya MSD kan användas som vägledning, 

enligt Wallentins frågeställning, då jag inte undersökt utifrån de variabler som Wallentin 

använde och kan då inte uttala mig om för eller emot. 

MSR6 & AR: T är utgivna senare än MSD och beskriver samtliga variabler och det märks att 

MSR6 & AR: T är uppdaterade sen Niklas Hoas skrev sin uppsats (Hoas använde de tidigare 

utgåvorna av de båda dokumenten) då han ansåg att Försvarsmakten var mer 

befolkningsfokuserad i motsats till fiendefokuserad. Jag håller med Hoas i hans slutsatser då 

dokumenten i helhet är befolkningsfokuserade. Dock så anser jag att det märks, speciellt i de 

nya reglementena, att Försvarsmaktens beskrivningar blivit mer fiendefokuserad och en mer 

offensiv anda kan skönjas. Detta går då något emot Hoas slutsatser. Dock så är fokus på 

fienden inte övergripande i dokumenten eller på något sätt uttalat, utan Försvarsmakten 

uppfattas fortfarande som mer befolkningsfokuserad än fiendefokuserad i sina dokument. 

Men ett skifte, eller ett försök till att uppnå balans, kan vara på väg. 

Fiendefokus kontra befolkningsfokus påpekades i rapporterna ”Paths to Victory” (som 

beskrevs i tidigare forskning) som eftersträvade en balans, eftersom det med stor sannolikhet 

innebar en vinst inom COIN. Som tidigare nämnts upplevs det att Försvarsmakten börjat 

svänga över mer mot en balans men att det i dagsläget inte existerar någon i dokumenten som 

undersökts. Försvarsmaktens dokument är således fortsatt befolkningsfokuserade men med ett 

lite tydligare fokus mot fienden och ett mer offensivt agerande. Det innebär att 

Försvarsmaktens beskrivningar inte fullt ut överensstämmer med ”Paths to Victorys” syn på 

COIN. 

Då kvarstår OD som inte stämde överens på många områden och nämnde inte en variabel. 

Detta kan möjligtvis förklaras av att Försvarsmakten har påbörjat omställningen från 

internationellt fokus mot ett nationellt fokus, som var inriktningen i försvarsbeslutet från 

2009, samt att Afghanistaninsatsen nu avvecklas. Då beskrivningar om både irreguljär 

krigföring och COIN saknas, samt att det beskrevs mer om reguljär krigföring och Sverige i 

dokumenten dras slutsatsen att den är mer inriktad mot nationellt fokus. 

Detta innebär att det på operativ nivå nu finns ett glapp, där det är oklart hur en irreguljär 

motståndare skall hanteras. Det kan få konsekvenser för planering och utförande av 

operationer på operativ nivå, men även på andra nivåer då det är beskrivet i övriga dokument, 

således kan onödig förvirring och friktioner uppstå. Men i och med att OD är det nyaste 

utgivna dokumentet kanske en ny trend kan skönjas, då Försvarsmakten ställer om till 

nationellt fokus. Då doktriner och reglementen revideras frekvent, samt att MSR6 fortfarande 

är en förhandsutgåva, så kan det innebära att delar om irreguljär krigföring och COIN stryks. 

Detta kan få konsekvenser då Försvarsmakten uppenbarligen tagit lärdom av konflikter av 

irreguljär karaktär som de varit inblandade i, samt tagit del av teoretikers och andra nationers 

syn och sedan väljer att förpassa dessa lärdomar till historien. Då irreguljära konflikter varit 

den mest förekomna konflikten i världen sen slutet av 1940-talet så bör hänsyn tas till detta 

även om nationellt fokus nu är på agendan. Eftersom irreguljära konflikter, med stor 

sannolikhet, fortsatt kommer förekomma i världen. Att börja ignorera denna del kan innebära 
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att Försvarsmakten får ”börja om” när den utsätts för denna form av krigföring igen vilket 

kommer ta tid och kan innebära risker för personalen.  

Officersprogrammet bör även undersöka om utbildningen skall förändras. Idag fokuserar 

utbildningen, inom den kurs som behandlar irreguljär krigföring och COIN, mycket på 

befolkningen och skyddet av dem. Under utbildningen nämns lite om ett offensivt agerande, 

eller användande av offensiva operationer överhuvudtaget. Det kan konstateras att den strategi 

som lärs ut är befolkningsfokuserad. Men som tidigare nämnts är dagens forskning inne på att 

det behövs en balans mellan befolkningsfokus och fiendefokus för att vinna i en irreguljär 

konflikt.  Detta bör således undersökas ytterligare på Officersprogrammet då utbildning 

avseende taktik inom COIN bör präglas av en balans och av ett mer offensivt agerande mot 

insurgenten, så som påpekades i ”Paths to Victory”. Som tidigare nämnts märks det tydligt att 

ett mer offensivt agerande letat sig in i Försvarsmaktens reglementen och de skall användas i 

utbildning inom taktik. Därav så blir det missvisande om Försvarsmaktens taktikreglementen 

säger en sak, men utbildningen för officerare en annan. Därför bör det undersökas ifall kursen 

om irreguljär krigföring och COIN på Officersprogrammet bör uppdateras för att följa nya rön 

inom forskningen. Det kan annars innebära konsekvenser för utförandet av COIN, ifall 

utbildningen av officerare inte fokuserar på ny forskning och nya metoder. 

6.2 Handlingsrekommendationer för Försvarsmakten 

 

Vidare studier rekommenderas i syfte att undersöka eventuella ytterligare brister i 

Försvarsmaktens beskrivningar av irreguljär krigföring och COIN. Speciellt med fokus på 

beskrivningar om balansen mellan fokus på befolkning kontra fokus mot insurgenten i syfte 

att i framtiden tydligare föra in detta i dokumenten. Samtidigt anser jag att det skulle 

underlätta, markant, ifall Försvarsmakten sammanfattade irreguljär krigföring och COIN i ett 

kapitel, eller en sammanfattande del i doktriner och reglementen. Dokumenten är idag 

utformade på så sätt att både COIN och irreguljär krigföring är utspridda över stora delar. I 

doktrinerna är det förståeligt, men i reglementena så bör dessa delar sammanfattas så det blir 

mer överskådligt och tydligare.  

Nu orsakar det förvirring, och tid får läggas på att slå i reglementena för att hitta det som 

eftersöks. Detta bör implementeras för att underlätta för de som skall utbilda förband i 

Försvarsmakten inom COIN. Men även för att undvika missförstånd, då en del kan stå på 

exempelvis sida 2 och nästa del på sida 150. Om helheten således finns under enbart en del, 

kan texterna tolkas på ett mycket bättre sätt och det blir lättare att undvika missförstånd eller 

tolkningsfel. Jag föreslår även att Försvarsmakten behåller de delar om irreguljär krigföring 

och COIN, som finns idag, och inte tar bort dem när dokumenten uppdateras som det just nu 

föreligger risk för i och med utgivandet av OD och bristen på fokus på irreguljära konflikter. 

Jag anser inte att Försvarsmakten skall skapa ett eget reglemente eller doktrin för COIN, då de 

delar som finns med är bra. Delarna bör dock utvecklas vidare och speciellt sammanfattas. 
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