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Abstract 

This thesis examines the Swedish government’s argumentation regarding the 

security hand-over and the withdrawal of troops from Afghanistan. An 

argumentation-analysis is performed on three propositions from the government 

covering 2010-2012, concerning the situation in Afghanistan. Operating with a 

theoretical framework - claiming that small states, in this case Sweden, are highly 

affected by alliances and international organizations’ in its foreign policy decision 

making - a comparison is made with the NATO and the UN.  

The result shows an expanded, hands-on Swedish argumentation regarding the 

war in Afghanistan. The Swedish government displays a big argumentative 

uncertainty whether to withdraw troops or to continue the intervention, partly due 

to a very complex security situation. Despite this, the Swedish government’s 

decision is to withdraw its troops from Afghanistan until 2014.  

The analysis compares Swedish arguments with the more abstract 

argumentation driven by the NATO and the UN Security Council, who points out 

the importance of the transition-process to the Afghan forces. The NATO 

specifically argues that a security hand-over itself is not to be seen as an argument 

to withdraw troops. Despite that, and proof of a non-satisfying security situation, 

several NATO-nations, including Sweden, are now increasing their withdrawal of 

troops.  

 

Nyckelord: Afghanistan, Transitionsprocess, Argumentationsanalys, Små stater i 

allianser, ISAF. 
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1 Inledning 

Sedan 2001 har Sverige varit delaktiga i den väpnade insatsen i Afghanistan 

genom truppbidrag till ISAF, International Security Assistance Force, som har i 

uppdrag att upprätthålla säkerheten i Afghanistan. Riksdagen har under cirka tio 

års tid löpande givit insatsen förnyat svenskt mandat, med grund i vad FN har 

beslutat kring Afghanistan angående mänskliga rättigheter. Syftet med det 

svenska deltagandet sägs vara att upprätthålla en hög säkerhet för att säkerställa 

funktionerna i landets institutioner (Regeringen, 2001, s. 6). Detta beslut rörde 

2002 en styrka på högst 45 soldater, ställd till förfogande under högst sex 

månader, men både styrkan och tidsramen har utökats succesivt. Bland annat har 

Sverige nästan tiodubblat insatsstyrkan under de 10 åren som gått. Att nu besluta 

att skicka hem trupperna (jmf. Regeringen, 2011, s. 28) trots insatsens konstant 

ökade storlek ser jag som en gåta värd att undersöka. 

Jag avser behandla beslutet att skicka hem de svenska väpnade styrkorna från 

Afghanistan och främst ingående granska argumentationen kring detta beslut från 

den svenska regeringen. Att dra tillbaka de idag nära 500 soldaterna från Mazar-e-

Sharif och enbart rikta sig mot utbildande insatser för de afghanska 

säkerhetsstyrkorna är en stor omställning, vilket jag tror är ett förhastat beslut.  

Insatsen är en av de längsta som svenska soldater varit inblandade i. Närmre 

10 år har gått och flera svenskar har stupat till följd av händelser under insatsens 

genomförande. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

1.1.1 Syfte 

Min uppsats syftar i första hand till att tydliggöra argumentationen kring beslutet 

att skicka hem de svenska soldaterna från Afghanistan och från svenskt håll enbart 

inrikta sig på en utbildande insats. Jag ämnar agera utvärderande mot detta beslut, 

alltså kritiskt granska hållbarheten i argumentationen och väga hållbarheten i 

argumenten mot de empiriska fakta som finns kring kriget i Afghanistan.  

Jag ämnar samla in jämförande material från primärkällor såsom intervjuer 

med soldater som varit på plats i Afghanistan, men också med statistiska källor 

rörande antalet dödsfall och liknande som lämnas löpande från de olika områdena 

i Afghanistan. Allt för att kunna bedöma hållbarheten i regeringens argumentation 

och därmed också till viss del hur pass klokt beslutet i sig är. 
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Ansvarstagandet i hela överlämningsprocessen anser jag vara något luddigt. 

Som exempel kan nämnas de tvära kasten i samband med det amerikanska 

presidentbytet 2008. Dessutom påpekas det också från den amerikanska 

militärledningen att det inte fanns tillräcklig kunskap om situationen i 

Afghanistan, vilket bidrog till den inledningsvis bristfälliga målsättningen med 

kriget och kastar en tydlig skugga över det nu snabba händelseförloppet i 

överlämningsskedet (NY-times.com, Ledarsida, 2012).  

Målsättningen är att kunna visa att Sveriges beslut angående tillbakadragande 

av trupper är påverkat av de beslut som är tagna sedan tidigare av FN och Nato.  

 

1.1.2 Frågeställning 

Två övergripande frågeställningar att förhålla sig till blir således dessa: 

- Varför väljer den svenska regeringen att skicka hem större delarna av den 

väpnade styrkan från Afghanistan? 

- Hur argumenterar den svenska regeringen kring beslutet att dra tillbaka den 

väpnade insatsen i Afghanistan? 

 

Med utgångspunkt i detta vill jag sedan ta mig ännu djupare i undersökningen. 

Min hypotes är att svenska beslut till mycket hög grad är påverkade av beslut på 

högre politisk nivå, då främst på Nato och FN-nivå, då dessa två internationella 

allianser till stor del är inblandade i den militära utvecklingen i Afghanistan. Detta 

betyder i sin tur att Sverige inte har mycket annat val än att följa alliansbesluten 

och också skicka hem sina trupper, även om det skulle visa sig vara ett mindre 

klokt beslut. Jag ämnar visa att argumentationen är ohållbar, och beslutet därmed 

oklokt, baserat på den empiriska verkligheten i dagens Afghanistan. 

Detta kommer att tydliggöras i analysen, då jag delar upp denna i två delar. 

Jag ställer i första delen upp regeringens mest beviskraftiga argument och bemöter 

dessa med hjälp av motsägelser, artikelmaterial och övrigt statistiskt material. I 

analysens andra del presenteras argumentation från FN och från Nato, med avsikt 

att jämföra denna med den svenska motsvarigheten för att då kunna uttyda någon 

påverkansgrad.  
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2  Metod och Material 

2.1 Material 

2.1.1 Urval av material 

Mitt val av material är tänkt att kunna representera och övergripande visa på 

argumentation kring avvecklandet av den militära insatsen i Afghanistan. Som 

primärmaterial använder jag mig av den svenska Regeringens propositioner 

rörande insatsen i Afghanistan från åren 2010-2012, då signalerna om ett 

tillbakadragande av trupperna kan uttydas.  

Dessutom är beslut kring samma område från FN och Nato av primärt intresse 

för mig, då min teori utgår ifrån att de svenska besluten i hög grad är påverkade 

av andra aktörer. Att dessa institutioner agerar på inbjudan från Afghanska 

regeringen är en annan fråga, klart är att de har mycket att göra med 

beslutsfattande kring den väpnade insatsen i Afghanistan.  

Från FN använder jag mig av resolution 2069 (FN, Säkerhetsrådet, 2012) då 

denna behandlar transitionsprocessen och tillbakadragandet av trupp. Från Nato 

använder jag mig av skrivelser från i första hand Chicagosamlingen (Nato, 

Chicago, 2012) som hölls år 2012 och som bekräftar transitionsprocessen. Också 

Tokyokonferensen (2012) är av vikt för mig, där representanter från hela det 

internationella samfundet, bland annat FN, Världsbanken, Nato, fanns med i 

diskussionerna kring Afghanistan och landets framtid.  

Utöver det genomför jag intervjuer med soldater som varit på plats i 

Afghanistan, som sedan används i den kritiskt granskande delen av 

argumentationsanalysen, när jag ställer upp motargument mot regeringens tankar. 

Intervjuerna är genomförda via telefon och har sedan transkriberats. En av 

intervjupersonerna önskade att vara anonym och kallas därför ”Person 1”.  

Dessutom sker komplettering med statistiskt material som används som 

sekundärmaterial för ytterligare empiriskt styrkande av den faktiska situationen i 

Afghanistan. Ett antal övriga fakta från tidningar och hemsidor lyfts också fram. 

Jag har försökt att ha en stor variation i dessa källor för att frångå faktafel. 

2.1.2 Operationalisering 

Regeringens argument kommer att tydliggöras via en textanalys av mig. Till dessa 

argument fogas ytterligare en bild av verkligheten från intervjukällor samt 

statistiskt material, för att göra en bedömning av hållbarheten i beslutsfattandet. 
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Slutligen presenteras argumentation från FN och Nato i syfte att få en jämförelse 

mellan argumentationen och därmed visa på eventuell påverkan i beslutsledet. 

2.2 Metod 

Fallet Afghanistan ser jag som ett mycket intressant fall ur svensk synvinkel. 

Tidsrymden på insatsen är sedan tidigare berörd, men också faktorer som 

truppbidrag, kostnad och den överhängande potentialen att vara en typ av fall som 

kan komma att likna andra framtida fall är av relevans (Teorell och Svensson, 

2007, s. 151). Generaliserbarhet blir självfallet svårt att uppnå när undersökningen 

grundar sig på ett enstaka fall, men detta är inte heller målet med min uppsats. Jag 

vill istället verka klargörande och kritiserande. En förhoppning är ändå att min 

uppsats bidrar till en ökad förståelse och på så sätt ska kunna stå till grund eller 

bidra till annan forskning kring samma eller liknande fall.  

Min undersökning utgår alltså från en hypotes som ses tydligare om 

frågeställning, syfte och teori knyts samman. Detta är ett högst medvetet val, då 

jag lite ”rakare” kan utgå från det som av Teorell och Svensson citeras som den 

”hypotetiskt-deduktiva metoden” (2007, s. 99). Denna metod säger att det 

schematiskt kan uttolkas fyra steg i en beskrivande process: Hypotesen: Sveriges 

politiska beslut i Afghanistan-insatsen är till stor del påverkade av internationella 

allianser. Vissa på förhand givna kriterier som skall uppfyllas: argumenten i 

Sverige är snarlika de som presenteras av FN och Nato. Prövandet av textmassa 

och slutligen en slutsats om hypotesen stämmer (Teorell och Svensson, 2007, s. 

99). Det ger mig en mer hållfast grund för min idékritik och analysen av själva 

argumentationen. 

2.2.1 Argumentationsanalys 

Argumentationsanalys är min primära metod i uppsatsen. Jag klargör 

argumentationen från svenskt håll och jämför denna mot högre institutioner. Den 

svenska argumentationen är endast ett steg i själva argumentationsanalysen. Jag 

utgår ifrån modellen som presenteras i Björnsson m.fl. (2009) där det först 

framställs en tes som sedan styrks av pro-argument, argument för tesen, och som 

sedan kritiseras av contra-argument, argument mot  tesen (Björnsson m.fl. 2009, s. 

22-23). Målet för min undersökning kan här sägas vara att se hur pass välgrundad 

argumentationen från svenskt håll de facto är (Björnsson m.fl. 2009, s. 18). 

Argumentationsanalys inriktar sig ofta på två saker i en text, hållbarhet och 

relevans. Ett tredje kan sägas vara beviskraft, men hållbarhet och relevans är 

något lättare att undersöka eftersom beviskraft i viss mån kräver specialkunskaper 

(Björnsson m.fl. 2009, s. 15). Att regeringen i sitt förslag angående 

nedmonteringen av den väpnade svenska insatsen i Afghanistan framför vad de 

anser som goda argument för just detta beslut kan ses som en självklarhet, att 

motivera beslut är ofta det politiska texter syftar till. Min tonvikt kommer att ligga 
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i att urskilja och bemöta de argument som bedöms ha högst relevans och 

hållbarhet (Beckman, 2005, s. 55). 

En utgångspunkt är att det finns tre olika mål med att använda en 

argumentationsanalys: deskriptiva, om argumentation når upp till ställda normer, 

eller sökandet efter beviskraft (Boréus och Bergström, 2005, s. 91). Jag kommer 

att röra mig kring det första och det tredje målet i min undersökning då jag har en 

beskrivande ambition och en kritiserande ambition där jag kommer att rikta mig 

mot beviskraften. Sändaren, den svenska regeringen, har en vilja att övertyga 

mottagaren, vilket skulle kunna ses som folket, med argument för att dra tillbaka 

trupperna från Afghanistan (Boréus och Bergström, 2005, s. 91). Det är dessa 

argument jag är ute efter. 

På samma sätt hanterar jag den argumenterande dokumentation som finns från 

FN och Nato rörande avvecklingen i Afghanistan. Argumentationen för och emot 

uttyds och bemöts. Jag sätter denna i jämförelse med den från svenskt håll, i syfte 

att mäta likhet. 

2.2.2 Intervjuer 

Jag bedriver kvalitativa samtalsintervjuer med utvalda personer som deltagit i den 

väpnade insatsen i Afghanistan. Personer som själva deltagit i den väpnade 

insatsen anser jag har sakkunskap rörande insatsen och rörande säkerhetsläget. 

Utöver detta finns Anders Fänge från Svenska Afghanistankommittén med i 

undersökningen som ett komplement till soldaterna. Urvalet är förhållandevis 

litet, med syfte att kunna gå djupare och få klarare svar och för att kunna hantera 

intervjuerna i förhållande till övrigt material (Esaiasson m.fl. 2012, s. 259).  

Syftet med intervjuerna är att få en bild av hur dessa personers uppfattar 

verkligheten (Esaiasson m.fl. 2012, s. 253-254) i Afghanistan och ställa detta i 

kontrast till regeringens argumentation. Det är en form av informantundersökning 

just för att få en ytterligare källa för att förstå situationen i Afghanistan (Esaiasson 

m.fl. 2012, s. 228).  

Självupplevda observationer är relevanta i min undersökning, då situationen i 

Afghanistan är komplex. Det är av vikt att jag påverkar mina intervjuobjekt i så 

liten grad som möjligt, för att deras beskrivning skall bli deras egen och komma 

så nära verkligheten som möjligt. Det finns en potentiell risk att validiteten i mina 

intervjuer minskar, om intervjuareffekterna från min sida blir för stora. 

Mina intervjuer får personlig individuell karaktär och frågorna ser inte exakt 

likadana ut, även om utgångspunkten är ett av mig sammansatt frågeformulär. 

Detta eftersom min kunskap om fallet utvecklas hela tiden och jag vill bygga 

faktabasen i min uppsats och ser intervjuerna som källor till detta (Esaiasson m.fl. 

2012, s. 228, 232). 

Mina utvalda personer är, bortsett från Anders Fänge som kan påstås ha 

svenska expertkunskaper inom området, på intet sätt några uttalade experter på 

Afghanistan i allmänhet, utan de är snarare verklighetsobservatörer som sitter inne 

på relevant information som tillsammans kan ge mig en bild av vad som är nära 

verkligheten (Esaiasson m.fl. 2012, s. 261).  



 

 6 

2.2.3 Urval 

Mitt urval av intervjupersoner består av två för mig redan kända soldater som 

varit på plats i Afghanistan, samt en tidigare okänd, Anders Fänge. De båda 

soldaterna är valda med hänsyn till deras kunskaper, tillgängligheten för mig, 

samt deras vilja att ställa upp. Ett större urval hade varit önskvärt, men inom 

ramen för min uppsats var detta inte möjligt. 

2.2.4 Metodkritik 

Vissa invändningar kan framföras mot mina metodologiska vägval. Jag förlitar 

mig till stor del på mina intervjupersoner och deras verklighetsuppfattning i 

Afghanistan. För en ännu högre reliabilitet i deras uppgifter hade krävts ett större 

urval av intervjupersoner för jämförelse.  

Önskvärt hade också varit att få tillgång till intervjuer med officerare som 

varit på plats för att få större variation, då man kan tänka sig att deras upplevelser 

kan skilja sig från soldaternas. Tyvärr har jag inte lyckats få någon officer att 

ställa upp. Jag ser ändå min informantundersökning som en relevant källa då jag 

vill kunna bemöta regeringens argumentation och mina intervjuer ger 

undersökningen faktabidrag kring fallet (Esaiasson m.fl. s. 259-260). En viss 

diskretion bör ändå hållas till deras berättelser, då situationen i Afghanistan i 

många lägen är mycket svårgreppbar. Mina intervjuer ger mig en bild av hur just 

intervjupersonen upplevde verkligheten, men uppfattningen kan dock skilja sig 

mycket från person till person. 

Urvalet av personer är inte särskilt slumpmässigt, då jag har personliga 

relationer till de båda intervjuade soldaterna. Min relation till de båda kan ses som 

positiv, då jag har större chans att få ärliga och sanningsenliga svar. Vi är 

samtidigt inte så pass nära socialt att jag ser att vår relation utgör ett hinder för 

intervjun i den mån att de skulle undanhålla känslig fakta, något som hade kunnat 

vara en stor förlust (Esaiasson m.fl. s. 259). Att intervjuerna bedrivs via telefon 

har det legat praktiska geografiska skäl bakom som jag tyvärr inte har kunnat 

påverka.  

Tack vare att mina intervjuer har hållits via telefon så har jag kunnat undvika att 

mitt kroppsspråk får intervjupersonerna på fel spår, men nackdelen med att inte 

kunna läsa av deras hela kroppsbild väger givetvis mot detta (Esaiasson m.fl. s. 

235).  

Jag har i min uppsats vid flera tillfällen använt mig av tidningar som källor. 

Jag väljer att använda mig av detta material med hänsyn till den stora vikt jag 

lägger vid att ha uppdaterad information i min uppsats. På grund av att jag skriver 

om en händelse som fortfarande pågår så är tidningar den bästa källan att vända 

sig till för ny information, eftersom jag inte har möjlighet att vara med på plats. 

Jag har försökt att välja stora tidningar då de har stort intresse i att hålla sig till 

klara fakta i fallet och ofta har utsända i direkt närhet till Afghanistan.  

Dock uppstår det ändå problematik i användningen av ovan sagda material. 

Situationen i Afghanistan måste ses som ett krig och därmed är också 
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informationsinsamlingen högst känslig. Desinformation kan spridas, olika sidor i 

konflikten anger olika dödstal etc. Jag anser att jag ändå förhåller mig kritisk och 

försiktig till den informationen som framställs i dessa tidningar, då jag försökt 

använda mig av tidningar från olika länder för att upprätthålla oberoendegraden, 

med språklig begränsning till svenska och engelska (Esaiasson m.fl., 2012, s. 

282). 
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3 Teori 

3.1 Påverkan inom Allianser 

3.1.1 Små stater i allianser 

Min undersökning är ett fall av utrikespolitiskt beslutsfattande inom formella och 

informella allianser. Detta grundar sig i min tes att Sveriges beslut kring insatsen i 

Afghanistan är beslut som är tagna på annan politisk nivå än den i Sverige. Tesen 

grundar sig till stor del i att Sverige i sammanhanget är ett litet land och har 

förhållandevis liten påverkan på utrikespolitik i allmänhet. Ett litet land kan enligt 

definition förstås i att detta inte har storlek nog att vara intresserad av andra 

områden och intressen än sina egna inomstatliga. Detta är en något otydlig 

definition, varför det faktum att ett litet land är ett land som främst intresserar sig 

för vad som händer inom sina egna gränser hellre än aktivt jagar efter förändring i 

övriga delar av världen bör tilläggas (Krause och Singer, 2001, s. 15-16). 

Begreppet ”allians” är inte helt fritt från svårigheter i tolkningen av vad som 

faktiskt är en allians. Formella allianser i allmänhet är baserade på skriftliga avtal, 

till skillnad från exempelvis koalitioner som bygger på mer lösa 

överenskommelser. Det specifika med allianser kan också förstås i att de oftast är 

militära i den bemärkelsen att de ofta begränsas till hanteringen av staternas 

säkerhet och militära samarbete (Krause och Singer, 2001, s. 16). Beroende på hur 

djupgående det militära samarbetet beslutas vara inom den formella alliansen, får 

de inblandade staterna självklart olika åtaganden gentemot varandra. Från den 

klassiska försvarsalliansen med Nato som bästa exempel, till neutralitetsallianser 

som Hitler/Stalin-pakten 1939 och slutligen den konsultativa alliansen utan större 

åtagande, som den brittisk-franska ententen från 1904 (Krause och Singer, 2001, 

s. 17). 

De ovan nämnda är de mer klassiska definitionerna av formella allianser. Efter 

Berlinmurens fall och upplösningen av Sovjet 1989 har det dock förändrats något. 

De stora hoten mot länders territoriala områden finns inte längre, vilket har krävt 

en anpassning av allianssamarbetet. Från att ha fokuserat mycket på direkt 

eventuell fientlig verksamhet mot eget territorium är det nu regional och global 

säkerhet som står i fokus. Detta oftast med militär insats som sista utväg, primärt 

ligger fokus istället på icke-militära instrument (Christensen, 2001. s. 96). Den här 

förändringen har för Sveriges räkning lett till större inkluderande med 

organisationer som Nato, då Sveriges hållning är alliansfri, men gärna deltar i 

internationella humanitära insatser i den form som Nato genomför (Lassinantti, 

2001. s. 102).  
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Duke fastslår också i sin diskussion kring säkerhet för Europas små stater 

(2001. s. 50) att incitamenten att ingå i en militär allians har minskat, då det 

överhängande statliga säkerhetshotet försvunnit. Istället bidras det i de fall som 

anses lämpliga utifrån egna förutsättningar, något mer godtyckligt. Detta gör det 

rationellt för länder som Sverige att bidra i exempelvis den väpnade insatsen i 

Afghanistan. Den ökade globaliseringen kan ses som en faktor till varför Sverige 

har intressen avseende stabiliteten i övriga världen. En oroshärd i exempelvis 

Mellanöstern påverkar Sverige indirekt på flera olika sätt, både ekonomiskt och 

politiskt, varför deltagande i direkta insatser kan vara tänkvärda i högre 

utsträckning (Lassinantti, 2001. s. 110).  

3.1.2 Sverige i allianssamarbete 

I fallet Afghanistan kan hävdas att även om Sverige inte är en formell medlem i 

den militära alliansen Nato finns det ändå incitament att tro att påverkan är stor 

härifrån, då det är Nato som leder ISAF och som gett Sverige sitt militära 

ansvarsområde i Afghanistan (ISAF, History 2012). Även om Sverige teoretiskt 

inte är medlem i Nato så kan det i detta fall hävdas att det finns ett informellt 

medlemskap som påverkar Sverige när Afghanistan diskuteras. Villigheten i att 

skapa länkar till allianser gällande specifika frågor har för små stater ökat, 

samtidigt som ett formellt medlemskap är mindre relevant (Duke, 2001, s. 50). 

Resolutioner från FN ligger som grund för legitimiteten för hela insatsen i 

Afghanistan, varför man kan anse FN vara ytterligare en påverkande organisation 

för Sveriges räkning. 

Är då vinsterna med att bidra till funktionen och stödja en allians som Nato i 

sina insatser så pass höga för ett litet land att det överväger nackdelarna? Det finns 

bevisat fördelar med att ingå i ett militärt allianssamarbete, då det finns positiva 

”spill-over” effekter. Ökad handel eller politiskt stöd i övriga frågor är vanliga 

exempel som lyft fram och positiva effekter av dessa är förhållandevis enkla att 

rationellt relatera till (Krause – Singer, 2001, s. 19). 

Organisationen inom små stater är oftast bättre, då mindre är lättare att 

organisera. Mer begränsade budget kräver högre grad av improvisation ute i fält, 

vilket ger en hög grad av anpassningsförmåga och flexibilitet, vilket ofta 

efterfrågas (Schmidl, 2001, s. 86). Nackdelar kan vara exempelvis svårigheterna 

att hantera personalförluster och att ett dödsfall får mer uppmärksamhet i ett litet 

land (Schmidl, 2001. s. 86-87).  

I beslutsprocesser inom allianser har små stater dock svårare att hävda sig, 

speciellt som icke-medlem i alliansen. När det kommer till beslutsfattande rörande 

vägval inom insatsen, eller insatsens genomförande överhuvudtaget, är ett litet 

land ändå ett litet land. De stora länderna har här trumf på hand då de påverkar 

tongångarna i exempelvis FN:s säkerhetsråd, men framför allt de direkta besluten 

angående insatsen (Schmidl, 2001, s. 88).  

I takt med det förändrade säkerhetsläget och alliansernas förändring sedan 

slutet på kalla kriget så har också positionen utanför allianser förändrats. Neutrala 

eller militärt alliansfria stater måste vara beredda att delta i internationella insatser 
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om situationer kräver det, de är dock likaväl fortsatt neutrala (Gärtner och Höll, 

2001, s. 194).  

3.1.3 Nationell politik inom allianser 

Att vara beredd på militär insats gör att det interna politiska läget får högre 

påverkansgrad. Långa internationella insatser ger väljarna chansen att ta ställning 

och rösta på de partier som passar in med deras eget ställningstagande (jmf. 

Kreps, 2010, s. 199). En teorikälla på området är Sarah Kreps, som till viss del 

behandlar alliansers och mellanstatliga organisationers agerande i förhållande till 

varandra (2010).  

Kostnader som kan uppstå av att en stat ses som svikande mot alliansen är att 

framtida stöd i för nationen mycket mer avgörande frågor skulle svikta, varför 

nationen väljer att istället vara en bidragande kraft genom hela skedet av en insats. 

Exempelvis Nato har som allians utvecklats till den grad och skapat den stabilitet 

som krävs för att medlemmar kan anta att det kommer insatser som ser ut på 

liknande sätt också i framtiden. Det gör att medlemmar inte klagar i en 

”obekväm” insats (Kreps, 2010, s. 202). Har en nation väl gått med i den 

internationella insatsen så är man bunden till de beslut som tas inom alliansen, 

kostnaderna av att gå emot detta anses oftast vara för höga internationellt sett 

(Kreps, 2010, s. 203). 

Något som ytterligare binder nationella regeringar är om det under insatsens 

gång har varit regeringsskifte. Då är den nya regeringen i regel bunden till den 

föregåendes beslut att gå med i insatsen, för att inte riskera sitt anseende 

internationellt. Samtidigt kan knappast den avgående regeringen börja kritisera 

insatsens vara eller icke vara, då de själva haft liknande försvarspolitiska 

utmaningar. Detta skulle vara ett stort slag mot den politiska trovärdigheten inom 

det egna landet (Kreps, 2010, s. 203).  

Då återstår alltså att anpassa sig efter de beslut som tas och dessa påverkas ju i 

högsta grad av de stora staterna.  

3.2 Bakgrund 

Att ge en bakgrund till avvecklingen av den väpnade insatsen i Afghanistan är 

ingen enkel sak. Händelser och aktörer som påverkat och fortfarande påverkar är 

många och har olika mål. Som alltid i konflikter och krig är det dessutom svårt att 

få fram säkerställda fakta. Jag åtar mig att endast i korta drag ge en bakgrund 

rörande kriget i Afghanistan, då detta annars kräver åtskilliga sidor i åtagande för 

att göra historien rättvisa, och lägger istället min tyngdpunkt på den senare delen 

och den så kallade transitionsprocessen. 

Det nuvarande afghanska kriget började år 2001 när Operation Enduring 

Freedom (OEF) inleddes av de amerikanska styrkorna och Afghanistan 

invaderades i jakt på den terroriststämplade organisationen Al Quaida och med 
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målet att störta Talibanregimen (OEF, 2006, s. 2-3). Med hjälp av bland annat den 

afghanska militära organisationen Northern Alliance, bestående av ett antal 

krigsherrar med privata miliser, kunde de amerikanska trupperna fördriva stora 

delar av Al Quaida och Talibanregimen på bara några veckor. Detta sågs givetvis 

som en stor framgång i det så kallade ”Kriget mot terrorismen” som amerikanska 

regeringen inlett i och med OEF (OEF, 2006).  

Kort efter den amerikanska invasionen hölls i december 2001 en FN-

konferens i Tyskland rörande framtiden för Afghanistan, med inbjudna afghanska 

oppositionspolitiker. Deltagarna beslutade där att installera en ny regering i Kabul 

och med Natos hjälp skapa ISAF genom FN-resolution 1386, som skulle bistå den 

nya regeringen med säkerheten kring Kabul i installationsfasen (ISAF, History, 

2012). År 2003 utökades styrkans mandat, genom FN-resolution 1510, till att 

gälla hela Afghanistan, samtidigt som Nato tog över ansvaret för ledningen. Det 

skulle dröja fram till år 2006 innan ISAF hade expanderat så pass mycket att 

räckvidden nådde över större delarna av Afghanistan (ISAF, History, 2012). 

Insatsen från ISAF vilar på en förhållandevis stabil folkrättslig grund då det 

finns mandat för insatsen från FN:s säkerhetsråd samtidigt som man är officiellt 

inbjuden från den afghanska regeringen. Den politiska utvecklingen är avhängig 

säkerhetsläget i Afghanistan, varför ISAF spelar en avgörande roll i landets 

utveckling. Detta fastslås på flera ställen i exempelvis regeringens skrivelser kring 

insatsen i Afghanistan (Regeringen 2012, s. 17). 

Sverige bidrar till ISAF sedan årsskiftet 2001/2002 då inbjudan kom från 

Storbritannien att militärt bidra till styrkan. Den då sittande rödgröna regeringen 

föreslog att riksdagen skulle ge den svenska styrkan ett mandat att bistå med högst 

45 soldater under sex månaders tid (Regeringen 2001, s. 3). I korta drag kan 

bakgrunden till beslutet beskrivas främst utifrån humanitära skäl och att 

säkerheten är så pass viktig för landets framtid att Sverige skulle bidra med trupp. 

Också det faktum att Sverige sedan 1980-talet varit en stor biståndsgivare till 

Afghanistan motiverade beslutet, då en stabil säkerhetssituation påstods vara vital 

för att biståndet skulle få största möjliga effekt (Regeringen, 2001, s. 5-6). 

Sedan 2002 har styrkan ökat avsevärt i storlek fram tills år 2011, från högst 45 

man inledningsvis 2002 till högst 855 man i slutet av 2010 (jmf. Regeringen, 

2001, s. 3; Regeringen, 2010, s. 1).  

Säkerhetsläget i Afghanistan har under åren varit extremt spänt och är ständigt 

på agendan i diskussioner kring situationen i landet. Att president George W. 

Bush tog beslutet att inleda ytterligare ett krig år 2003 i Irak, gjorde knappast 

säkerhetssituationen i Afghanistan bättre. Istället för att koncentrera sig på 

statsbyggnationen i Afghanistan blev det något av ett andrahandskrig utan direkt 

slutligt mål eller en hållbar plan för framtiden (Walsh, 2012). 

Med det amerikanska presidentbytet år 2008 kom också en ändring i strategi 

för de amerikanska trupperna. President Barack Obama uttalade tidigt att ett av 

målen med hans presidentskap var att kriget i Afghanistan skulle avslutas, vilket 

också underströks inför presidentvalet 2012 av vicepresident Biden (NY-

Times.com, Ledarsida, 2012). Under år 2010 och 2011 genomfördes så en 

truppförstärkning för att driva tillbaka talibanrörelsen och skynda på utbildandet 

av Afghan National Army (ANA) och Afghan National Police (ANP) för att 
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kunna lämna över ansvaret för säkerheten till afghanerna (Landler och Cooper, 

NY-Times.com, 2011). Också många av de övriga truppbidragande länderna i 

konflikten, däribland Sverige, valde att öka antalet soldater på plats i landet 

(Regeringen 2010, s. 8-9). 

I slutet av år 2011 påbörjades på allvar transitionsprocessen. Detta har blivit 

namnet på den process som har målet att successivt lämna över ansvaret för den 

nationella säkerheten i Afghanistan till de inhemska säkerhetsstyrkorna. 

Initiativtagaren till detta var till stora delar USA, då man med ökade truppbidrag 

för ett slutgiltigt bekämpande av Taliban och Al Quaida och med den nya 

strategin på allvar visade att man ville lämna landet.  

Från Natos sida har man beskrivit transitionsprocessen enligt följande:  

 

“The aim is for Afghan forces to have full responsibility for security across 

the country by 2014. This target was set at the 2010 NATO summit in Lisbon and 

confirmed by Allied leaders at the Chicago Summit in May 2012” (Nato 1, 2012).  

 

I samband med USA:s beslut avvecklar också de övriga Nato-medlemmarna sin 

insats. Från Sveriges sida beskrivs uttåget inledningsvis sakligt, men med tanke på 

den stora vikt som lades vid säkerhetsläget i propositioner från 2001 och framåt 

kan beslutet ses som förhastat.  

 Det är denna process och argumentationen kring den som står i fokus i min 

uppsats.  
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4 Resultat 

4.1 Inledande tankar kring analysen 

Övergripande kan nämnas att urvalet har fått göras väldigt skarpt, då den svenska 

regeringen är väldigt mån om att lyfta fram fakta och har mycket relevant 

information i sina propositioner. Nedan presenteras regeringens argument med 

absolut högst relevans och absolut högst hållbarhet kring mina utvalda teser. 

Samtliga argument ska anses ha hög hållbarhet och relevans. Sammanställningen 

behandlar propositioner från 2010-2012.  

 I förhållande till detta presenteras sedan i del två argument från FN och Nato 

på liknande vis där de enligt mig mest relevanta argumenten för tesen i fråga 

presenteras.  

Regeringen skriver:  

 

”Bland huvudprioriteringarna − och därtill kopplade åtgärdsplaner − som 

presenterades i samband med Kabulkonferensen, kan nämnas rättssektorn, gott 

samhällsstyre på central och lokal nivå, mänskliga rättigheter (inklusive 

jämställdhetsfrågor och barns rättigheter), ekonomisk och social utveckling, 

försoningsåtgärder, säkerhet, regionalt samarbete samt kamp mot narkotika.”  

(Regeringen, 2010,  s. 6).  

 

Här förklarar regeringen den stora vikten av att bekämpa korruptionen, skapa en 

stabil och legitim statsapparatur, säkerheten, regionalt samarbete och dessutom 

vikten att bli kvitt narkotikaproduktionen. 

Regeringen skriver:  

 

”Utöver skydd av civilbefolkningen är ett ökat förtroende hos 

civilbefolkningen för centralregeringen samt förbättrade levnadsvillkor 

nyckelfaktorer för att strategin ska kunna nå framgång. Viktiga element i 

genomförandet av strategin utgörs av civil-militärt samarbete, utbildning av de 

afghanska säkerhetsstyrkorna samt ökat afghanskt ägarskap”  

(Regeringen, 2011, s. 17).  

 

Också här betonas förtroendet för regeringen, säkerhetsläget och då också 

säkerhetsstyrkornas kapacitet att upprätthålla ordning, samt vikten av afghanskt 

ägarskap av säkerheten.  

Det jag väljer att kalla Tes 1 kan ses som regeringens huvudlinje, vilken drivs 

förhållandevis tydligt rakt igenom texten. För tydlighetens skull har jag sedan 
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använt mig av ytterligare teser. Under teserna 2 och 3 visas argumentation rörande 

säkerhetsläget och truppantalet på plats. 

Efter varje tes presenteras ytterligare källor, följt av eventuella kommentarer 

från mina intervjupersoner kopplad till tesen, för bemötande av regeringens 

argument. Strävan är att samtliga argument hålls i sitt sammanhang, för att 

upprätthålla bästa möjliga förståelse. Intervjupersonerna citeras inte direkt, då 

intervjuerna innehåller allt för otydligt talspråk. Jag har gjort språket tydligare, 

men har då skurit bort vissa delar. Istället för att använda citattecken ställer jag ett 

talstreck framför, för att påvisa att det är deras ord, inte mina. 

Analysuppställningen, som till stor del är lånad från Björnsson med flera 

(2009), bör utläsas med start från någon av teserna och därefter följes 

argumentationen nedåt. Förkortningen P1 ska utläsas som det första Pro-argument 

för den överstående tesen, alltså argument för densamma. Förkortningen C1 ska 

utläsas som det första argument Contra den överstående tesen, alltså mot 

densamma. Därefter kan man bygga på dessa argument, om det exempelvis står 

P1C2 så är detta det första argumentet för det andra motargumentet, C3P2 är det 

tredje argumentet mot det andra argumentet för tesen, etcetera. 

 

4.2 Analysuppställning del 1 

4.2.1 Tes 1 

Ansvaret för säkerheten i de svenska områdena i Afghanistan bör 

överlämnas till den afghanska staten med slutdatum sommaren 2014. 

Regeringens proposition 2010/11:35 

P1: ”Lokalt ägarskap är en förutsättning för att åstadkomma långsiktighet och 

hållbarhet i de insatser som genomförs för att åstadkomma säkerhet, utveckling 

och ett mer demokratiskt samhälle, inklusive eliminerandet av grogrunden för 

terrorism.” (s.6).  

 P1P1: ”Utöver skydd av civilbefolkningen är ett ökat förtroende hos 

civilbefolkningen för centralregeringen samt förbättrade levnadsvillkor 

nyckelfaktorer för att strategin ska kunna nå framgång.” (s. 16). 

Regeringens proposition 2011/12:29 

P2: ”En successiv övergång till afghanskt ägarskap och ledarskap, i enlighet 

med säkerhetsrådsresolutionerna om Afghanistan, utgör en hörnsten i denna 

process [Kabulprocessen].” (s. 5).  

P1P2: ”Under 2010 utarbetade regeringen i Afghanistan, tillsammans med 

Nato/ISAF, principer för överlämnande av säkerhetsansvaret från ISAF till 

afghanska säkerhetsstrukturer.” (s. 8).   

  C1P1P2: ”Under hösten har ett delvis nytt tillvägagångssätt påbörjats 

för transitionen. Enligt detta ska man inte avvakta med att inleda transitionen i 

säkerhetsmässigt svårare distrikt/provinser, utan i stället inkludera dem redan i de 

tidigare transitionsomgångarna.” (s. 9).  
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C1 Den afghanska regeringens har en bristande legitimitet (s. 10).   

P1C1: ”[Den bristande legitimiteten är] orsakad av bl.a. omfattande 

korruption inom den afghanska administrationen samt ett dysfunktionellt 

rättsväsende, i kombination med en utbredd fattigdom, arbetslöshet samt fysisk 

osäkerhet ger fortsatt näring åt motståndet.” (s. 10).  

 P2C1: ”[D]en omfattande korruptionsskandalen i landets största bank, 

Kabul Bank, som uppdagades i augusti 2010 resulterat i minskat förtroende för 

den afghanska regeringen och dess förmåga att ta ett långsiktigt ansvar för landets 

utveckling.” (s. 5).  

 P3C1: ”Den omfattande korruptionen utgör ett mycket stort hinder för 

utveckling i landet.” (s. 6).  

Regeringens proposition 2012/13:41 

P3: ”Överlämnandet av säkerhetsansvar från ISAF till ANSF bedöms leda till 

ett ökat stöd hos befolkningen.” (s. 11).   

C2: ”Det saknas resurser och i vissa fall politisk vilja att implementera 

befintlig lagstiftning – som förvisso i många stycken i sig är bristfällig – för att på 

ett effektivt sätt bekämpa korruptionen.” (s. 6). 

Anders Fänge 

– I biståndsinsatser hänger det väldigt mycket på hur pass mycket regering och 

stat kan komma tillrätta med korruptionen och sådana saker. Och det ser jag inte 

som sådär våldsamt positivt just nu.  

– Där det framför allt sker korruption med biståndspengar är ju då, inom 

polisen, inom försvaret och inom rättsapparaten. Sen finns det ju också andra 

ministerier där det är (korrupt), och det är framför allt när man kontrakterar ut 

tjänster, när man köper in grejer och så vidare. I det man kallar anbudsförfarande, 

där sker det väldigt mycket korruption. 

Intervju 1 

– Person 1: Insurgenter, motståndsmän, har sitt ess i rockärmen då de kan ge 

sig på civilbefolkningen. De kan ju bara säga att ja, gör ni inte som vi vill, då 

dödar vi er. 

Övrigt 

Den amerikanska presidentstaben har lovat ett avslut på kriget i Afghanistan, 

senast i presidentvalskampanjen, då vicepresident Joseph Biden påpekade att 

amerikanerna kommer att lämna Afghanistan 2014 och att det inte finns några 

”om”, ”och” eller ”men” (Ledare, NY-times.com, 2012). 

Det finns stora brister i legitimiteten hos Karzai-regeringen. Korruptionen är 

utbredd och en av de största utmaningarna landet har är att förändra detta (Walsh, 

2011). 

Transparency International rankar Afghanistan som ett av världens tre mest 

korrupta länder. Landet hamnade på delad sistaplats i senaste mätningen och fick 

bara åtta poäng, mellan 0-100, där 100 betyder total frånvaro av korruption 

(Transparency International, 2012). 

Kommentar 

Det finns goda argument för ett överlämnande till afghansk ledning, samtidigt 

som det finns motsättningar. Ett stort problem finns i den bristande legitimiteten 

hos den afghanska regeringen, som riskerar att stjälpa hela överlämnandet. 
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Intervjuer och artikelmaterial ger en något annan bild, med en utpräglad oro 

kring överlämnandet. Denna oro ska ses som relevant. 

4.2.2 Tes 2 

Säkerhetsnivån är så pass hög att ett överlämnande av säkerhetsansvaret är 

försvarbart och de afghanska säkerhetsstyrkorna klarar efter överlämnande 

att upprätthålla samma säkerhetsnivå. 

Regeringens proposition 2010/11:35 

C1: ”I de provinser i norra Afghanistan där Sverige har ledningsansvar för den 

regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e Sharif liksom i 

övriga delar av norra Afghanistan är den långsiktiga trenden att 

säkerhetsincidenterna ökat och att motståndsgruppernas förmåga samt 

våldsanvändning ökat.” (s. 9).  

 P1C1: ”Motståndsgrupper har också uppvisat förmåga att genomföra 

koordinerade eldöverfall, attacker med improviserade sprängladdningar och 

benägenhet att utföra självmordsattacker.” (s. 9).  

 P2C1: ”Även i norra Afghanistan har emellertid aktiva talibangrupperingar 

etablerat sig.” (s. 9).   

C2: De nationella säkerhetsstyrkorna är fortfarande under uppbyggnad. (s. 10).    

C3: ”den försämrade säkerhetssituationen [är] mycket oroande eftersom den 

begränsar de humanitära aktörernas möjligheter att nå de behövande.” (s. 10). 

Regeringens proposition 2011/12:29 

P1: ”[D]e afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga [har] ökat, vilket i sin tur har 

förstärkt den sammantagna kapaciteten att genomföra säkerhetsoperationer i 

landet.” (s. 11).  

C4: Afghanistan präglas över lag av en fortsatt svår säkerhetssituation. (s. 10). 

 C1C4: ”[V]issa positiva tecken i utvecklingen av säkerheten [har] kunnat 

skönjas under 2011.” (s. 10).  

  P1C1C4: ”De omfattande militära förstärkningarna som beslutades 

under 2009 kom på plats under senhösten 2010, vilket har möjliggjort ett stort 

antal säkerhetsoperationer.” (s. 10).  

C5: ”Det väpnade motståndets rörelser över den svårkontrollerade och långa 

gränsen mellan Afghanistan och Pakistan är en särskild källa till oro och bidrar till 

konfliktens fortsättning.” (s. 8).  

 P1C5: ”Det är därför av avgörande betydelse för utvecklingen i 

Afghanistan att effektivt bekämpa de väpnade motståndsgrupper som verkar med 

utgångspunkt i gränsområdena.”  (s. 8).  

 

Regeringens proposition 2012/13:41 

P2: ”Antalet attacker mot ISAF har minskat under 2012.” (s. 10).  

 C1P2: Med ISAF:s minskade ansvar så är bedömningen att det väpnade 

motståndet inte aktivt kommer att söka strid med ISAF så länge dessa inte rör sig i 

motståndets intresseområden eller direkt hotar deras ekonomiska intressen. (s. 10-

11).  
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 C2P2: ”Antalet attacker riktade mot ANSF bedöms emellertid fortsätta att 

stiga i takt med dess ökade numerär och säkerhetsansvar.” (s. 11).  

C6: ”Den väpnade konflikten och det osäkra säkerhetsläget drabbar 

civilbefolkningen hårt.” (s. 7).  

 P1C6: ”Bistånd till Afghanistan är förenat med stora risker.” (s. 23).  

  C1P1C7: ”De svenska insatserna ska präglas av känslighet för 

potentiella konflikter och ha en konfliktförebyggande ansats samt vid behov 

kunna agera flexibelt och snabbt.” (s. 23). 

C7: ”Säkerhetssituationen i Afghanistan är dock fortsatt utmanande.” (s. 11) 

 P1C7: Privata säkerhetsföretag löser idag en del av de uppgifter som 

tidigare löstes av ISAF. (s. 12). 

 P2C7: ”Inledningen av en genuin freds- och försoningsprocess 

inkluderande en vapenvila skulle påtagligt och mer varaktigt kunna förbättra 

säkerhetssituationen, men förutsättningarna för ett snabbt genombrott härvidlag 

får dock i dagsläget anses som begränsade.” (s. 13).  

C8: Det finns betydande brister inom ANSF, främst inom polisen. (s. 11).  

 C1C8: ”[K]valitativt har ANSF utvecklats i positiv riktning, vilket är ett 

resultat av internationella utbildningsinsatser från NTM-A (Nato Training Mission 

– Afghanistan).” (s. 11).   

 C2C8: Den europeiska EUPOL- utbildningen stärker på sikt afghanska 

polisens kapacitet. (s. 15).  

  C1C2C8: ”Insatsens verksamhet påverkas avsevärt av 

tillbakadragandet av de militära styrkorna ute i provinserna eftersom personalen är 

beroende av de militära anläggningarna för sin säkerhet.” (s. 15).  

  C2C2C8: ”I takt med det militära tillbakadragandet kommer därför 

EUPOL Afghanistans verksamhet att koncentreras till färre platser.” (s. 15).  

  C3C2C8: ”Säkerhetsläget gör det bitvis besvärligt för personalen att 

möta och röra sig tillsammans med de afghanska poliser och tjänstemän som ska 

få stöd med rådgivning.” (s. 15).  

 P1C8: ”[D]en afghanska polisen (ANP), som präglas av omfattande 

korruption, låg utbildningsgrad och lågt förtroende hos den afghanska 

allmänheten.” (s. 11).   

 P2C8: ”Den afghanska armén (ANA) har betydande problem med hög 

personalomsättning och bristande måluppfyllnad” (s. 11).   

C9: ”Den illegala narkotikahanteringen har en mycket negativ och 

destabiliserande inverkan på utvecklingen i Afghanistan och regionen.” (s. 6).  

 P1C9: ”Tillverkning och smuggling av narkotika utgör en av orsakerna till 

den fortsatta konflikten i Afghanistan, inte minst som en källa för finansiering av 

terrorism och det väpnade motståndet.” (s. 9).   

 P2C9: ”En stor del av det väpnade motståndet drivs av lokala krafter, där 

kriminalitet och kontroll över odling av och handel med narkotika spelar viktiga 

roller.” (s. 12).  

Anders Fänge 

– Problemet med afghanska försvarsmakten och säkerhetsstyrkor är ju att de är 

väldigt bräckliga. Och det är sådana här saker som att polisen inte är så mycket en 

polis, snarare är någon slags halvmilis. Dels har de en lagupprätthållande uppgift 
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då som de inte sköter speciellt bra. När du tittar på det som är bristerna, så rent 

allmänt kan man peka på saker som mera kulturella brister. En stor del, upp 

mellan 80 och 90 procent, är analfabeter. 

– Den undervisning som har ägt rum har varit ledd av utländska enheter och 

inte speciellt väl anpassad till då folk som är illitterata. Och sen de här 

alfabetiseringskampanjerna som har drivits, de har skett på ett väldigt speciellt sätt 

och inte varit speciellt välorganiserade.  

– Det är proportionerligt väldigt låg representation av pashtuner då (det största 

folkslaget). Det är större representation av de persisktalande, framförallt tadzjiker 

och hazarer. Det innebär, bl.a. när officerskåren och fotfolket är nere i de tunga 

talibanområdena där de tyngsta striderna äger rum är det många, av officerarna, 

som inte kan prata språket (med civilbefolkningen, som talar pashto). 

Intervju 1 

Fråga: – Och hur bedömer du möjligheterna att afghanerna ska kunna överta 

säkerheten i de svenska områdena? 

Person 1: – Ja. Det är ju en svår fråga för mig som var längst ut på linan, av 

det jag har sett. Men jag tror att de kommer kunna hålla delar säkert, för det gör 

de redan nu. Och det gör de självständigt. Och de gör det ju bra. (…) Och det är ju 

intressant och se om det går bättre, sämre eller är oförändrat. Men jag tror ändå 

inte, på grund av att de inte är så många, att de inte har den eldkraften, och så 

vidare, så tror jag inte de kommer kunna hålla lika stora områden. Utan det 

kommer att delas upp en del. 

Person 1: – Just militären uppfattade jag som duktig. Framför allt väldigt 

modig och driven. Men materielmässigt så är de ju långt efter oss svenskar. De 

har ju inte alls samma ekonomiska resurser, så de kan ju inte ha den materielen vi 

har till exempel. Men alltså, de har ändå en bra förmåga tycker jag.  

Intervju 2 

Person 2: – Ibland när man är ute på uppdrag och vi inte körde först (med 

fordonen) så lät vi afghanska armén köra först. Plötsligt så stannar de och säger att 

”Nej, nu får ni köra först”. Sen hittar man en hemmagjord bomb där. Så det visar 

ju att, ja, de vet ju vart det ligger och att folket (insurgenterna och armén) känner 

ju varandra… 

Övrigt 

Ett tillbakadragande gör det möjligt för andra organisationer och/eller länder 

än amerikanska att diskutera fredsförslag med Al-Quaida och Talibanrörelsen, 

vilket efterfrågas från flera håll, speciellt då talibanerna flera gånger uttalat ett 

motstånd mot fredsdiskussioner med amerikaner (Docksai, 2012, s. 122; Kelly 

m.fl., 2011). 
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Dödsoffer, Afghanistan 

År 

Anti-reg. 

Trupper 

Pro-reg. 

Trupper Andra Totalt 
% 

förändring 

% varav 

Talibaner 

2006 699 230   929   75,24 

2007 700 629 194 1 523 63,94 45,96 

2008 1 160 828 130 2 118 39,07 54,77 

2009 1 630 596 186 2 412 13,88 67,58 

2010 2 037 427 326 2 790 15,67 73,01 

2011 2 332 410 279 3 021 8,28 77,19 

TOTALT, 

2007-2011 8 558 3 120 1 115 12 793   66,90 

Källa: 

UNAMA             

 

Tabell 1 visar en ökning av totala antalet dödsoffer kopplade till kriget i 

Afghanistan under åren 2006-2011.  

Tabell 1. Dödsoffer i Afghanistan 2006-2011 

 

Enligt den Nato-ledda koalitionen ökade antalet attacker från insurgenter under 

maj-juli 2012 med 11 %, mycket på grund av fattiga bönder som tvingas till att 

slås på talibanernas sida då de inte kan försörja sig på sina odlingar (TV-Novosti 

1, 2012). 

Så mycket som upp till en tredjedel av den afghanska armén deserterar varje år 

(Nordland, 2012). 

Kommentar 

Regeringens argumentation kring säkerhetsläget är saklig och täcker ett brett 

spektra. Argumentationen för att säkerheten skulle kunna upprätthållas är inte i 

närheten av lika övertygande som motargumentationen, som tydligt hävdar att 

brister skulle kunna uppstå vid överlämnandet. Säkerheten är, enligt regeringen 

själva (Regeringen, 2001, s. 6), avgörande för landets utveckling. Brister inom 

säkerhetssektorn blir då avgörande för landets framtid. 

Intervjuerna ger en liknande bild angående brister i säkerheten, med vissa 

undantag. Afghanska arméns förmåga ges förhållandevis goda betyg av de båda 

soldaterna, dock med önskan om fortsatt stöd till densamma. Fänge är inte lika 

positiv, utan påpekar klara brister i armén, främst etniska och språkliga. 

Statistik visar på stigande dödstal över åren, något som inte pekar på ett gott 

säkerhetsläge.  

En eventuell positiv följd kan tänkas med ett militärt urdragande från 

amerikanerna, då dessa har lågt förtroende i fredsförhandlingar med 

motståndssidan. 
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4.2.3 Tes 3 

Det svenska och internationella truppbidraget ska anpassas styrkemässigt 

(och operationsmässigt) efter säkerhetssituationen. 

Regeringens proposition 2010/11:35 

P1: Den internationella säkerhetsstyrkans närvaro i hela landet bidrar, 

tillsammans med afghansk polis och armé, till att säkerheten förbättras i hela 

landet. (s. 15).  

P2: ”En överlämning av ledningen av säkerhetsansvaret till afghanska 

säkerhetsstrukturer innebär inte att ISAF:s nuvarande truppnivå med 

nödvändighet ska minska, utan stöd från ISAF kommer att krävas under hela 

överlämningsprocessen i form av nära samverkan med de afghanska styrkorna, 

rådgivning och utbildning.” (s. 17).  

 C1P2: ”Inriktningen är att under 2012 kunna se konkreta resultat av 

processen med överförande av säkerhetsansvar och att den kan möjliggöra en 

minskning av de stridande trupperna.” (s. 26). 

P3: ”Det militära styrkebidraget måste samtidigt kunna utvecklas och anpassas 

för att på bästa sätt kunna ge det stöd som den afghanska regeringen och de 

afghanska säkerhetsstyrkorna efterfrågar.” (s. 17).  

Regeringens proposition 2011/12:29 

P4: ”För att möjliggöra strategin [för överlämning] har truppförstärkningar 

varit nödvändiga.” (s. 17).  

P5: De kommande åren, med början 2012, sker en gradvis reducering av den 

militära närvaron för svensk del. (s. 18-19).  

 P1P5: ”Den successiva förändringen från stridande trupp till stödjande 

säkerhetsinsatser som genomförts under det senaste året kommer att fortsätta.” (s. 

19).  

 P2P5: ”Styrkebidraget ska successivt anpassas, omvandlas och reduceras 

mellan 2012 och 2014.” (s. 28). 

P6: ”Under första halvåret 2012 övergår den samlade svenska insatsen i norra 

Afghanistan till civil ledning.” (s. 19).  

 P1P6: ”Den övergripande civila ledningen är inte minst en viktig politisk 

signal till afghanerna om att säkerhetsansvaret nu gradvis övergår till dem” (s. 

19).  

Regeringens proposition 2012/13:41 

P7: ”Det finns farhågor om att reducerad framtida internationell närvaro 

kommer att få betydande återverkningar för den ekonomiska utvecklingen.” (s. 5-

6).  

 P1P7: ”Det minskade inflödet av externa resurser [vid en truppreducering] 

kommer enligt bl.a. Världsbanken att få direkta konsekvenser för nivån på 

offentliga utgifter” (s. 6).  

 P2P7: Den inhemska tillväxten är inte tillräcklig stor (s. 6). 

C1: ISAF bedömdes ha bättre resurser att stödja ANSF under den närmsta 

tiden, därför avvaktade man inte med att inleda transitionen i säkerhetsmässigt 

svårare distrikt/provinser, utan i stället inkluderade man dem redan i de tidigare 

transitionsomgångarna (s. 10). 
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 P1C1: ”De internationella truppförstärkningar och omstruktureringar som 

genomfördes under 2010−2011 (…) har under 2012 ersatts av omfattande 

truppreduceringar.” (s. 27). 

 P2C1: ”[M]ajoriteten av ISAF-länderna har signalerat sin tydliga avsikt att i 

enlighet med transitionens fortskridande genomföra reduceringar under 2013-

2014.” (s. 27). 

Anders Fänge 

– De (landsbygdsbefolkningen) är ganska välinformerade om det politiska 

läget. Så de vet att de internationella styrkorna ska lämna och de vet att Taliban 

kommer att finnas kvar. De vet om att situationen inom de afghanska 

säkerhetsstyrkorna är mycket bräcklig och följaktligen, folk ser ju då till att inte 

stöta sig med Taliban.  

Intervju 1 

Person 1: – Vi har fortfarande mycket som vi kan lära ut till den afghanska 

armén. Och framför allt mycket som de är beroende av oss i. Då tänker jag 

framför allt antal, och materiel och så vidare. 

Fråga: – Dom är alltså för få, kan man säga det? 

Person 1: – Ja jag tror det. Det är ju, jag tänker att som det är nu, så känns det 

som att det är för få människor där nere. Och om vi går därifrån så blir det ju ännu 

färre, det är inte på rätt håll liksom. 

Person 1: – I städerna har afghanerna själva riktigt bra koll, skulle jag säga. 

Och där rör de sig hela tiden och har bra närvaro, så där fanns inget behov av oss 

egentligen.  

Intervju 2 

Person 2: – Alltså, som jag förstod det så, alla som vi arbetade med gillade att 

vi var med. Och det vet jag flera polischefer och högre gubbar där i armén som sa 

att de ville ha oss där. För när vi åker så vet de att det kommer gå åt skogen, det 

var många som sa det. I princip så sa de det rakt ut.  

Person 2: – Jag tror de vet att det är så många (i polisen och armén) som är 

köpta, och de är rädda för att det ska bli någon sorts inbördeskrig igen, alltså lite 

klanstrid över det hela. Om vem som ska ha makten, tror jag. Det tror jag är 

största anledningen. För de vet att när ISAF är där, då finns det struktur på det 

ändå. Man tillåter inte riktigt att det ska gå åt skogen då.  

Övrigt 

Länder som exempelvis Australien och Frankrike har meddelat sin 

tidigarelagda nedrustningsprocess i Afghanistan. Överlämningen ses som en orsak 

att helt avsluta insatsen och plocka hem de väpnade styrkorna (TV-Novosti 2, 

2012).  

Frankrike avvecklade sin insats i mycket snabbare takt än övriga länder i 

ISAF-styrkan, då man med sista stridande trupp lämnade Afghanistan i november 

2012 (CBSnews.com, 2012). 

Britterna reducerar sin styrka med nära hälften under 2013, med motiveringen 

att man har förtroende för de afghanska särkerhetsstyrkorna som tar över 

(CBSnews.com, 2012). 

Reduceringarna kan ses som en inrikespolitisk signal, då undersökningar visar 

att 75% av européerna skulle stödja en omedelbar reducering av truppantalet i 
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Afghanistan. Samma undersökning visar att en majoritet av befolkningen i 

Tyskland (51%), Storbritannien (52%), Italien (55%), Frankrike (61%), och Polen 

(62%) stödjer ett fullständigt tillbakadragande (Tisdall, 2012). 

Kommentar 

Angående anpassningen av truppbidraget är argumentationen från Regeringen 

mycket tvetydig. I stort sett samtliga argument hävdar att en anpassning till 

säkerhetssituationen måste ske, men huruvida förstärkning eller reducering av 

styrkorna ska ske är oklart. Sveriges regering går från en argumentation att 

truppförstärkningar har varit nödvändiga 2010 för genomförande av sin 

övergripande strategi, till att man ska övergå till en civil ledning under 2012. Från 

att påpeka att styrkebidraget måste kunna utvecklas och anpassas efter afghanska 

statens önskemål, till att medge att trupp-reduceringar kommer att ske, utan att 

någonstans påpeka att detta är önskvärt från afghansk sida. Ett ökad afghanskt 

ägarskap av säkerheten har varit efterfrågat, men inte trupp-reduceringar. Detta 

också i ljuset av det tydliga uttalandet att övergången inte med nödvändighet ska 

innebära minskad truppnivå för ISAF-länder. 

Inrikespolitiskt blir det intressant, då opinionsläget i många länder antyder att 

truppbidragen bör reduceras, vilket minskar incitamenten att kämpa för att stanna 

i Afghanistan. 

Intervjupersonerna har en förhållandevis klar bild, där de anser att någon 

minskning av trupperna inte bör ske, snarare tvärtom. Övriga källor pekar på det 

faktum att ISAF-länder sett det hela som en chans att dra tillbaka sina trupper och 

att den militära insatsen ska avslutas.  

4.3 Analysuppställning del 2 

Här presenteras alternativa eller ytterligare påverkansfaktorer till regeringens 

argumentation. Detta bestående av argument från FN och Nato för att visa 

eventuell likhet mellan regeringen och dessa båda parter. 

Underlaget från FN är Resolution 2069 (FN, Säkerhetsrådet, 2012). 

Underlaget från Nato är Bukarestdeklarationen (2008), Lissabondeklarationen 

(2010), Chicagodeklarationen (2012), samt Tokyokonferensen (2012) som hölls 

av regeringarna från Afghanistan och Japan. Jag räknar Tokyokonferensen under 

Nato, då det i stora delar är ISAF-insatsen som berörs.  

4.3.1 Tes 1 

Ansvaret för säkerheten i de svenska områdena i Afghanistan ska 

överlämnas till den afghanska staten med slutdatum sommaren 2014. 

FN 

P1: Ansvaret för säkerhet och upprätthållande av lag och ordning är ett 

afghanskt ansvar (s. 1).  
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 P1P1: Det afghanska ägarskapet och ledarskapet i alla politiska områden 

måste, i linje med Kabulprocessen, stärkas (s. 1).  

P2: Processen kommer att genomföras ansvarsfullt, med fullt stöd av ISAF i en 

rådgivande roll till de afghanska säkerhetsstyrkorna (s. 2).  

Nato 

P3: Nato ämnar slutföra överlämnandet i överrensstämmelse med 

Lissabonfördraget (Chicago, punkt 7).  

 P1P3: Vid mitten av 2013 ska samtliga områden ha påbörjat transitionen till 

afghanskt ägarskap, och afghanska styrkor kommer att vara säkerhetsansvariga i 

hela landet (Chicago, punkt 8).  

P4: För att uppnå försoning med de tidigare motståndsgrupperna måste 

säkerheten och utvecklingen i Afghanistan vara nationellt ledd (Chicago, punkt 

20; Tokyo, punkt 9).  

C1: Ett av villkoren för fortsatt partnerskap med det internationella samfundet 

är klara framsteg i kampen mot korruption (Chicago, punkt 5; Tokyo, punkt 12).  

Kommentar 

Regeringens argumentation går helt i överrensstämmelse med Nato och FN, 

men kan också förstås som helt fristående från dessa. 

4.3.2 Tes 2 

Säkerhetsnivån är så pass hög att ett överlämnande av säkerhetsansvaret är 

försvarbart och de afghanska säkerhetsstyrkorna klarar efter överlämnande 

att upprätthålla samma säkerhetsnivå. 

FN 

P1: Det har gjorts framsteg i säkerhetssektorn (s. 2).  

 P1P1: Träningsinstitutioner för armén och polisen har upprättats (s. 2).  

 P2P1: Ett ökat antal tidigare medlemmar i Talibanrörelsen har gått ifrån sin 

tidigare anti-regeringsposition (s. 6).  

C1: Det återstår stora utmaningar inom säkerhetssektorn (s. 2).  

 P1C1: ANP och ANA är i behov av fortsatt stöd av det internationella 

samfundet för att upprätthålla lag och ordning (s. 2; s. 8).  

 P2C1: Det pågår ständigt våldshandlingar i Afghanistan, kopplat till 

Talibanrörelsen, Al-Quaida och andra väpnade grupper (s. 4).  

C2: Ett stort stöd från grannländerna och regionala organisationer krävs för att 

säkerställa en utveckling inom säkerhet och styrning i Afghanistan (s. 3).  

Nato 

C3: Det finns fortfarande mycket att göra rörande säkerheten (Chicago, punkt 

2; Tokyo, punkt 3). 

 P1C3: Fred och säkerhet är vad man bygger samhället på, terrorism är 

fortfarande det största hotet mot Afghanistans stabilitet och utveckling (Tokyo, 

punkt 5). 

 P2C3: Det pågår fortfarande våldshandlingar över hela landet (Tokyo, 

punkt 9).  
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 C1C3: Länderna som bidrar till ISAF kommer därför att fortsätta stödja 

afghanska regeringen i dess väg mot självstyre för att undvika att landet blir en 

fristad för terrorism (Chicago, punkt 2).  

C4: Den afghanska polisen måste utvecklas vidare, för att kunna vara en del av 

den bredare rättsapparaten i landet (Chicago, punkt 19).  

C5: Bekämpandet av odlingen och distribueringen av droger är av kritisk 

betydelse för Afghanistans säkerhet, stabilitet och framtid (Tokyo, punkt 6).  

C6: Det finns idag inte tillräckligt med alternativa sysselsättningar, vilket gör 

att odlingen av droger är ett måste för vissa, vilket späder på den instabila 

utvecklingen (Tokyo, punkt 6). 

C7: Det måste ske ett ökat samarbete med grannländerna, särkskilt Pakistan. 

(Bukarest, punkt 6; Tokyo, punkt 16).  

 P1C7: Det måste finnas ett resultatbaserat system för samarbetet i regionen 

mot terrorism (Tokyo, punkt 5).  

 P2C7: Speciellt vad gäller flyktingfrågan måste ett samarbete ske, då 

återintegreringen av flyktingar är viktig för Afghanistans utveckling och stabilitet 

(Tokyo, punkt 10). 

Kommentar 

Regeringens argumentation är fristående, men kan enligt analysdel 1 inte 

anses tala för tesen om att säkerhetsläget kommer att upprätthållas. Man går ändå 

på linjen att ett överlämnande är lämpligt. Den svenska argumentationen går helt i 

överrensstämmelse med Nato och FN. Dessa båda aktörer slår fast att insatsen ska 

slutföras, men saknar en god empirisk grund vad gäller hållbara empiriska 

argument för detta. Det syns en betydande skillnad, vilken är att Regeringens 

argumentation har större saklighet och lyfter både för och emot. Empiriska 

argument lyfts inte i samma utsträckning, då abstraktionsnivån hos FN och Nato 

är betydligt högre. 

4.3.3 Tes 3 

Det svenska och internationella truppbidraget ska anpassas styrkemässigt 

(och operationsmässigt) efter säkerhetssituationen. 

FN 

P1: Ökat samarbete mellan de internationella organisationerna på plats i 

Afghanistan är en nödvändighet i samband med den ändrade styrkan på plats i 

Afghanistan (s. 4).  

Nato 

P2: ISAF drar gradvis, och ansvarsfullt, ner på sina styrkor för att slutföra sitt 

uppdrag till den 31 december 2014 (Chicago, punkt 8; Tokyo, punkt 7). 

 C1P2: Trots ISAF:s avslut kommer det internationella samfundet vara 

fortsatt involverat i kampen för stabilitet och utveckling (Chicago, punkt 10). 

C1: Transitionen till afghanskt ägarskap kan inte ses som en anledning att dra 

tillbaka trupper från Afghanistan (Lissabon, punkt 4). 

 P1C1: Transitionen är villkorsbaserad, inte datumbaserad (Lissabon, punkt 

4).  
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  C1P1C1: Transitionsprocessen har inletts och är oåterkallelig och 

kommer att slutföras 2014 (Chicago, punkt 7). 

Kommentar 

Här går FN och Nato med tydlighet fram med argument som tyder på att den 

väpnade insatsen kommer att minskas, även om det påpekas att detta kommer ske 

under stort ansvarstagande. Här finns en motsättning, då många länder ökar sin 

urdragningsprocess, vilket inte kan ses som ansvarstagande givet 

säkerhetssituationen. Den svenska regeringen visar på tvetydighet i sin 

argumentation, det finns flera argument som talar emot det som FN och Nato har 

hävdat, men man tar ändå beslut i linje med dem. Här finns tydliga signaler på att 

den svenska regeringen är påverkad uppifrån i sitt beslut. 
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5 Slutdiskussion 

5.1 Slutsats kring frågeställningar 

Den svenska regeringen lyfter i sin argumentation en stor andel fakta, mån om att 

lyfta fram argument och bemöta dessa. Innehållsmässigt berör regeringen 

situationen i Afghanistan som helhet, vilken beskrivs som komplex och därmed 

tar stort utrymme i anspråk. Att en stor del av argumentationen ser liknande ut 

som den från Nato och FN är egentligen ingen större konstighet, då 

propositionerna till stor del bygger på dessa skrivelser. Det som är 

anmärkningsvärt är när argumentationen och de faktiska besluten går isär. 

Regeringen driver den övergripande tesen att säkerhetsansvaret ska 

överlämnas till afghanska säkerhetsstyrkor. Det presenteras goda argument för 

överlämnandet av säkerhetsansvaret, där ett av de främsta är att det skulle ge ökat 

statligt förtroende bland civilbefolkningen och att det skulle vare enda vägen till 

byggandet av hållbar utveckling. Dock finns det brister här då legitimiteten i 

afghanska statsapparaturen är mycket låg.  

Främst anser jag att regeringen fallerar i sin beslutsprocess då beviskraften i 

argumenten för att säkerhetssituationen skulle vara tillräckligt god för de 

afghanska myndigheterna att hantera själva, inte är i närheten av vad den borde 

vara. Regeringen argumenterar väl, men enligt mig går besluten, att reducera 

insatsen, inte i samma riktning som argumenten rör sig.  

Säkerhetssituationen är mycket bristfällig och kapaciteten hos de afghanska 

säkerhetsstyrkorna, som ska upprätthålla densamma i ISAF:s frånvaro ifrågasätts. 

Den försvaras dock till viss del av soldaterna jag intervjuar, som beskriver 

afghanernas mod och vilja, men bemöts med ett antal motargument som 

exempelvis den höga korruptionsgraden.  

Ytterligare tunga argument presenteras i samband med säkerhetssituationen. 

Då antalet stödjande enheter till de afghanska styrkorna dras ned och enbart 

instruktörer kommer att finnas kvar utsätts dessa för en högre risk. Det uttrycks 

potentiella bekymmer för biståndspersonal, som kan få stora svårigheter att nå ut 

till civilbefolkningen då säkerheten blir sämre. Detta, tillsammans med 

korruptionssituationen som är allvarlig i hela statsapparaten, borde vara argument 

som den svenska regeringen tar hänsyn till, då Sverige sänder stora mängder civil 

personal och bistånd till Afghanistan. 

Den största motsättningen som kan uttydas är huruvida det afghanska 

övertagandet av säkerhetsansvaret ska leda till truppreduceringar eller ej. Här 

presenteras argument mer eller mindre kors och tvärs både för anpassning, 

utveckling för att genomföra operationer, neddragning och löften om att processen 

inte ska vara datumdriven. Det man kan se är dock att många ISAF-länder, 
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däribland USA som kan hävdas ha mycket stor påverkan, ser det hela som en 

datumdriven process. Uttalanden från amerikanske vicepresident Biden, stora 

kommande brittiska reduceringar och tydliga ageranden med fullständig 

avveckling av stridande trupp från exempelvis Frankrike, understryker detta.  

En av anledningarna till varför en skillnad mellan argumentation och beslut 

kan uttydas ligger i linje med min uppsatshypotes, som påpekar att den lilla staten 

agerar i enighet med alliansen. Den svenska regeringen har vissa svårigheter med 

att försvara beslutet att reducera styrkan med empiriska bevis men måste ändå gå 

samma väg som övriga i ISAF. Det bästa exemplet är tvetydligheten i 

argumentationen som behandlar ett anpassande av den militära styrkan. 

5.2 Avslutande diskussion och reflektioner 

Resultatet och slutsatserna i min uppsats bör betraktas med viss diskretion, då jag 

i perioder behandlar framtida händelser som grund för påståenden och argument. 

Det som har framkommit är ändå intressant. Jag kan dessvärre inte se framåt i 

tiden, varför jag endast har försökt att ge en bild av åt vilket håll situationen lutar 

idag. Hur det sen faktiskt utvecklar sig kan bara framtiden utvisa. 

När USA tar på sig rollen att så tydligt argumentera för ett uttåg, genom det vi 

bland annat såg inför presidentvalet 2012, så har övriga länder mycket lätt att bara 

följa efter. 

Då uppstår det svårigheter som jag redan har berört. Bland annat ett fortsatt 

ekonomiskt bistånd utlovas, men frågan är vem som ska ta hand om det? 

Korruptionen i Afghanistan ligger på en mycket hög nivå och kräver storartade 

insatser i sig. Att stora delar av argumentationen från samtliga aktörer i 

Afghanistan sedan pekar på att situationen ska ses som en helhet, där korruption, 

mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling, säkerhet etc. ska ses som en helhet, 

där en sak inte kan lösas för sig självt, gör det hela ännu svårare. Trots dessa fakta 

tvingas den svenska regeringen till ett tillbakadragande för Natos och FN:s  skull. 

Det är mycket intressant att se hur argumentationen kan gå från att 

avvecklingen bör hållas i sådan takt att afghanska säkerhetsstyrkor med säkerhet 

kan hantera överlämnandet, till att sedan påskynda processen för att kunna utröna 

svagheter. Ambitionen sägs ändock vara att åtgärda svagheterna, men hur snabbt 

kan så pass stora brister som det syns i den afghanska armén åtgärdas? Etnisk 

obalans är exempelvis inget problem som bara löses över en natt, en vecka eller 

ens ett år. 

Att den svenska regeringens argumentation går i linje med Nato och FN är i de 

flesta situationer fullt förståeligt, men flera argument med hög beviskraft framförs 

som talar emot linjen som Nato och FN driver finns det anledning att höja på 

ögonbrynen. Som alltid finns det källor som både stödjer och förkastar dessa 

argument, men tvetydigheten som finns i argumentationen kring truppreducering 

eller ej ser jag som stöd för min teoriingång och hypotes. Den lilla staten Sverige 

har i sammanhanget mycket lite att säga till om när det kommer till beslut kring 

insatsens vara eller icke vara. 
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Det är ett högt politiskt spel som spelas med afghanernas framtid som insats. 

Kanske ska ändå avvecklingen och överlämnandet till afghanerna själva ses som 

en positiv utveckling. Talibanrörelsen har sedan tidigare proklamerat att man inte 

vill förhandla med amerikaner, nu får de chansen att tala med andra. Afghanska 

säkerhetsstyrkor har skaffat sig en ökad förmåga att ta hand om de 

säkerhetsproblem som finns. Det finns skrivna avtal mellan det internationella 

samfundet, FN, IMF, Världsbanken, om fortgående bistånd till afghanska staten 

fram till 2025. Det finns goda skäl för en överlämning, som inte på förhand ska 

ges upp utan ett försök.  

Mina farhågor kvarstår ändå, då jag undrar om det blir ett ärligt försök och ett 

bra försök. Kanske ännu viktigare ändå: Ges fler chanser om detta skulle 

misslyckas? 

5.3 Framtida forskning 

Min uppsats har främst berört tydliggörandet av svenska regeringens skrivelser, 

med små inspel av andra källor för bemötande av den utstrukturerade 

argumentationen. Min uppsats kan vara en bidragande del till ytterligare 

tydliggöranden och arbeten efter ISAF-insatsens avslutande 2014.  

Då transitionsprocessen endast är till del genomförd i skrivandets stund så 

finns det en stor andel potentiella användningsområden i en senare, ytterligare 

utvärderande process. Jag ser min uppsats som en liten verklighetsbild av läget 

just nu, att bygga vidare på i framtiden.  
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