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Abstract 

Sedan 2001 är Sverige representerade i den internationella styrkan International 

Security and Assistance Force (ISAF) som finns på plats i Afghanistan. Innan de 

svenska soldaterna åker ner för att stötta den fredsbevarande insatsen genomgår 

de träning på Livgardet i Stockholm. Där tar de del av en både teoretisk och 

praktisk utbildning. Invävt i den teoretiska utbildningen finns en utbildningsdel 

som behandlar folkrätten, vilket varje soldat ska ha kännedom om enligt svensk 

lag. Genom att intervjua soldater kommer denna uppsats behandla hur soldaterna 

kan tillämpa sin folkrättsliga kunskap i praktisk situation när de kommer ner till 

Afghanistan. Parallellt med detta har liknande frågor ställts till Försvarsmakten 

för att se hur de upplever att soldaterna är utbildade innan de åker ner till 

Afghanistan. Slutsatsen i uppsatsen är att många av soldaterna anser att 

utbildningsdelen inom folkrätt inte är tillräcklig för att de ska känna sig bekväma 

att agera i de situationer de hamnar i.   
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1 Inledning 

Jag vill här ta tillfället i akt att tacka de soldater som har ställt upp genom 

intervjuer och som hjälpt mig få kontakt med andra soldater. Utan deras 

samarbete och vilja att dela med sig av sina upplevelser hade inte denna uppsats 

varit möjlig. Jag vill även tacka Stefan Sandborg och Ebba Skygge på 

Försvarsmakten för hjälpen med uppsatsen.  

1.1 Introduktion 

Svenska soldater befinner sig i skrivande stund i Afghanistan. Av de soldater som 

har deltagit i den internationella insatsen har många befunnit sig i strid och några 

av de svenska soldaterna har mist sina liv. Bakom alla nyhetsrubriker finns 

enskilda individer. Detta är inte en berättelse om deras upplevelser, om deras 

öden. Detta handlar om den utbildning de får innan de åker till en internationell 

insats för att de inte ska dömas för brott mot folkrätten. Hur gör Försvaret för att 

förbereda sina soldater så de vet hur de kan och få agera i praktiska situationer? 

 

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den folkrättsliga utbildning som 

soldater tar del av innan de åker till Afghanistan och hur de upplever att den kan 

omsättas i praktiska situationer. När de kommer i stridande situationer är det av 

stor vikt att de är medvetna om vilket handlande som är i enlighet med folkrätten 

och vilket som inte är det. Enligt svensk lag kan den som bryter mot folkrätten 

komma att dömas i enlighet med 22 kap 6 § Brottsbalken. Där står det skrivet att 

den som bryter mot de folkrättsliga bestämmelser som är gällande i krig kan 

komma sitta i fängelse i fyra år.
1
 För att undvika detta är det skrivet i 20 § 

Totalförsvarets folkrättsförordning att:   

”Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar enligt 18 § 

förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska se till att 

                                                                                                                                                         

 
1
 Munck, Johan (red.) (2011). Sveriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst 

av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som utkommit från trycket fram till 

början av januari 2011. 132. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB 
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personalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och 

information om folkrättens regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap ska samordna utbildningen inom totalförsvarets 

civila del”
2
 

Det ligger alltså på Försvarsmaktens ansvar att se till att svenska soldater har 

tillräckligt med kunskap om folkrätten när de förbereds för utlandstjänst. Då 

Sverige har haft fred i tvåhundra år kan det vara lätt att glömma bort vikten av 

soldaternas utbildning.
3
 Men även om Sverige är ett land i fred, finns svenska 

soldater likväl representerade i samtida konflikter.  

Den missionsspecifika utbildningen har förändrats under tiden Sverige har 

funnits representerad i Afghanistan. I tidiga stadier av insatsen klagade soldaterna 

på att det inte fick någon konkret utbildning i vad de skulle möta när de kom ut i 

fält. Soldaterna fick lära sig om krigets lagar, men hur insatsreglerna (benämns av 

soldaterna som ROE, eller Rules of Engagement) löd fick de lära sig själva. Det 

ledde till att det blev en oklarhet hos soldaterna vilka regler och lagar som var 

gällande, var det de svenska lagarna eller bestämmelser hos ISAF? Ett exempel på 

denna oklarhet var i vilken uträckning självförsvarsrätten var gällande i 

Afghanistan och det blev inte klargjord förrän 2010.
4
   

Med den tidigare oklarheten är det av intresse att undersöka hur utbildningen 

har uppfattas av de soldater som finns representerade i Afghanistan. 

Frågeställningen för denna uppsats kommer vara: 

 

Hur uppfattar soldater den folkrättsliga utbildning som de blir givna av 

Försvarsmakten innan deras utlandstjänst? Hur omsätts det i fält i Afghanistan? 

 

  

 

                                                                                                                                                         

 
2
 Ibid.   

3
 Hildebrandt, Johanne, Krigare. Ett personligt reportage om de svenska soldaterna i Afghanistan, 

Stockholm: Forum, 2011, s. 17 
4
 Agrell, Wilhelm, Ett krig här och nu: från svensk fredsoperation till upprorsbekämpning i 

Afghanistan 2001-2014, Stockholm: Atlantis, 2013, s. 99 
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2 Metod 
 

Nedan kommer uppsatsens metod att redogöras. I denna del kommer materialet 

till uppsatsen att presenteras. Intervjuernas utförande kommer att redogöras för, 

som utgör den större delen av uppsatsens material. I metoden kommer även 

redogöras för vilken disposition uppsatsen kommer ha. 

2.1 Avgränsning 

Avgränsningarna som kommer göras under uppsatsen är olika. Dels kommer 

uppsatsen endast undersöka soldater som har varit i Afghanistan. Av praktiska 

skäl kommer målet vara att endast tio soldater kommer intervjuas. Dessa tio ska 

med fördel tjänstgjort i Afghanistan antingen 2009, 2010 eller 2011 efter som det 

då skedde, precis som Wilhelm Agrell redogör för i sin bok Ett krig här och nu, 

en förändring av den svenska insatsen. Förändringen skedde genom en 

våldeskalering, som i sin tur ledde till ändrade insatsregler. Tack vare stort 

intresse från soldaterna blev det elva intervjuer, istället för tio som var målet. 

Andra avgränsningar som kommer göras är att endast se till den folkrättsliga delen 

av utbildningen och inte utbildningen i sin helhet, vare sig den praktiska eller den 

teoretiska delen. Detta har påverkat intervjuerna i den utsträckning att de blir 

väldigt koncentrerade på endast den folkrättsliga delen, som inte är den största 

delen av utbildningen. Under intervjuerna redogjordes framför allt den 

folkrättsliga delen av utbildningen, men jag var tvungen att ha i åtanke att även 

om de andra delarna av utbildningen var intressanta, så var de inte relevanta för 

att besvara min frågeställning.   

2.2 Material och tidigare forskning 

Uppsatsens material kommer till stor del bestå av intervjuer med soldaterna. 

Intervjuernas syfte är att, precis som Kvale och Brinkman skriver ”att kartlägga 

intervjupersonernas upplevelser”
5
. Deras upplevelser är den främsta källan för 

                                                                                                                                                         

 
5
 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009,  s. 121 
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både besvarandet av min frågeställning, samt för att kunna dra generella slutsatser 

om Försvarsmaktens utbildning.  

 Materialet som kommer användas i uppsatsen kommer bestå både av 

primär- och sekundärkällor. Primärkällorna kommer bestå av intervjuer som har 

gjorts med framförallt soldater, men även annan administrativ personal för att 

kunna nå ett korrekt svar på uppsatsens frågeställning. De primära källorna 

kommer i första hand användas under empirin, där soldaterna har fått berätta om 

den utbildning de tagit del av, samt hur det upplevde att de kunde omsätta den i 

strid och andra praktiska situationer i Afghanistan. Sekundärkällorna kommer 

användas till uppsatsens övriga delar, till den teoretiska bakgrunden, bakgrunden 

till Afghanistan samt till metoddelen.    

När det kommer till tidigare forskning har det inte funnits indikatorer på 

liknande forskning. Forskning om fredsbevarande insatser samt ISAF finns, men 

inte direkt om hur soldater uppfattar sin utbildning. Inte heller verkar det finnas 

forskning om hur soldaterna upplever olika situationer de hamnar i. Denna 

uppsats är skriven med avsikt att öppna väg för mer liknande forskning. Detta 

eftersom det kan tyckas vara ett outforskat forskningsområde inom freds- och 

konfliktvetenskap. Det må vara staten som fattar beslut om Sveriges roll i 

fredsbevarande insatser och folkrätt, men det är soldaterna som verkställer det. 

Soldaterna och deras uppfattning är en del inom freds- och konfliktvetenskapen 

som behöver större fokus.   

2.3 Fallstudie  

Det främsta metodologiska övervägandet som ska göras är vilken metod som 

kommer användas i uppsatsen. Jag kommer använda mig av en kvalitativ 

fallstudie, vilket förklaras av Teorell och Svensson som när man ”studerar ett fall 

(eller flera) i syfte att beskriva en analysenhet (eller flera) i detalj”
6
. Detta 

kommer i uppsatsen vara givande i det syfte att jag ämnar se till en analysenhet 

(den folkrättsliga utbildning som ges soldater) och hur de kan överföra den till en 

praktisk situation (konflikten i Afghanistan). Genom att göra en enstaka fallstudie 

tillåter det en djupare analys av detta område som synes vara outforskat. Framtida  

forskning inom liknande område hade kunnat vara att utföra jämförande fallstudie 

där undersökningen hade berört exempelvis hur utbildningen i folkrätt inför insats 

i Kosovo eller Liberia skiljer sig från den i Afghanistan. 

 

  

                                                                                                                                                         

 
6
 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 

Liber, Stockholm, 2007, s. 82 
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2.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna kommer vara halvstrukturerade livsintervjuer, vilket Kvale och 

Brinkman definierar som ”en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen”.
7
 Under intervjuerna har frågor som hade förberetts i förväg använts, 

men frågor utöver dessa har ställts beroende på vad soldaterna har svarat. De 

förberedda frågorna har varit korta och enkla, för att göra det möjligt med 

uppföljningsfrågor. För att kunna ställa följdfrågor krävs det kunskap inom det 

område som intervjuerna berör.
8
 För att vara förberedd inför intervjuerna har jag 

tagit del av olika skildringar om hur soldaterna har det i Afghanistan, inte för att 

det har gjort att jag kan förstå det som soldaterna har upplevt, men det hjälper mig 

möta dem halvvägs. 

Sökandet efter soldater som kommer ställa upp på intervju har dels skett 

genom det så kallade snöbollsurvalet, som innebär att när du väl har etablerat 

kontakt med en intervjuperson, kan denne tipsa om andra personer som kan tänkas 

ställa upp på intervju
9
.  Vidare har det även skett ett slumpmässigt urval då jag 

annonserade för min bekantskapskrets att jag letade efter soldater som kunde 

tänkas ställa upp på intervju. När det kom till målet att intervjua tio soldater, 

följde jag vad Kvale och Brinkman sa att intervjua tillräckligt många soldater för 

att få fram information till att svara på min frågeställning.
10

 Dock upplevde jag 

efter ett antal intervjuer att det inte framkom ny information i de sista 

intervjuerna. Jag nådde det man kallar för en ”mättnad”.  

Intervjuerna spelades in och har blivit transkriberade, alltså finns materialet 

tillgängligt, för att enkelt kunna återvända till.   

 När intervjuerna sedan ska presenteras kommer de soldater jag har 

intervjuat endast bli nämnda med första namn. Dels eftersom det ger dem en viss 

form av anonymitet och dels för att inte ta bort fokus på den enskilde individen 

genom att kalla dem endast ”intervjuperson”.   

 

2.3.2 Idealtyper 

Idealtyper beskrevs ursprungligen av Max Weber och de handlar om att man 

tänker sig två typer av ett fenomen som inte med nödvändighet finns förankrat i 

verkligheten.
11

 I denna uppsats kommer idealtyperna ses som två olika typer av 

den svenska soldaten. Den soldat som följer de folkrättsliga regleringarna som 

finns och utbildningen den genomgår med Försvarsmakten. Den andra är en soldat 

                                                                                                                                                         

 
7
 Kvale & Brinkman, 2009, s. 19  

8
 Kvale & Brinkman, 2009, s. 150 

9
 Teorell & Svensson, 2007, s. 86 

10
 Kvale & Brinkman, 2009, s. 129 

11
 Esaiasson, 2007, s. 158 
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som handlar utan att tänka, som inte tar hänsyn till konsekvenserna och som inte 

omsätter den kunskap som utbildningen har bidragit med i praktiska situationer. 

Detta med avsikt för att se om de soldater som Försvarsmakten utbildar följer de 

regleringar som de blir tränade i. Under empirin kommer det därför presenteras 

tillräckligt med fakta för att i analysen kunna se vilken typ av idealtyp som den 

svenska soldaten faller under.    

 

2.4 Operationalisering  

Operationalisering förklaras av Esaiasson et al som en process, där teorierna som 

används i uppsatsen tilldelas operationella indikatorer.
12

 Denna uppsats bygger 

inte på några klara teorier, så operationaliseringen kommer i detta fall bestå av en 

idealbild som byggs upp med hjälp av den teoretiska bakgrunden (fredsbevarande 

insatser och folkrätt). Idealbilden kommer forma intervjuerna för att sedan sättas i 

kontrast till bakgrunden till insatsen och konflikten i Afghanistan. Med hänsyn till 

denna idealbild är det också av intresse att undersöka hur de svenska soldaterna 

följer den på plats i Afghanistan.  

2.5 Disposition 

Uppsatsen kommer härifrån disponeras med först en del som behandlar en 

teoretisk bakgrund, följt av en bakgrund till Afghanistan och ISAF. Därefter 

kommer empirin redogöras, som i sin tur kommer följas av analys och slutsats. 

Under kapitlet som behandlar teoretisk bakgrund kommer fredsbevarande insatser 

samt folkrätt att redogöras för. Detta med syfte att klargöra kopplingen till freds- 

och konfliktvetenskap, men även för att längre fram i uppsatsen lyfta fram varför 

det är av vikt att soldaten är kunnig inom folkrätt. Under bakgrunden till 

Afghanistan och ISAF kommer landets historia samt Sveriges roll i ISAF också 

redogöras. I empirin presenteras intervjuerna med soldaterna och Försvarsmakten, 

för att kunna få tillräckligt med fakta för att kunna besvara frågeställningen. Det 

kommer ske i uppsatsens sista delar: analys och slutsats.  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
12

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 59 
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3 Teoretisk bakgrund  

Nedan kommer teoretiska kopplingar till freds- och konfliktvetenskap göras. Den 

första kopplingen är fredsbevarande insatser, den andra är folkrätten. De är av vikt 

då det är tankar om dessa som ligger till bakgrund för insatsen i Afghanistan. När 

det kommer till avsnittet om folkrätt kommer först en generell presentation av 

folkrätten göras, för att sedan kopplas till den delen av folkrätten som soldaterna 

blir utbildade i. Vidare är detta av vikt eftersom, som det argumenteras i 

uppsatsen, soldaternas folkrättsliga utbildning är en viktig del för att lyckas 

genomföra en bra insats. Utbildningen är också av vikt för att soldaterna ska 

kunna följa de folkrättsliga traktat som Sverige har ratificerat.   

3.1 Fredsbevarande insatser 

”United Nations Peacekeeping helps countries torn by conflict create conditions 

for lasting peace”
13

 

Fredsbevarande insatser är inget nytt fenomen. Under sin tid som 

generalsekreterare utvecklade Dag Hammarskjöld tankar om detta tillsammans 

med tanken om ”preventive diplomacy”. Syftet med detta var att hålla nya 

konflikter utanför de två polerna i kalla kriget. ”Preventive diplomacy”, eller 

förebyggande diplomati som det heter på svenska, användes på en politisk nivå, 

medan den fredsbevarande insatsen skedde på plats med hjälp av FN-soldater i blå 

baskrar som tog ställning mellan fiender.
 
Fredsbevarande operationer har funnits i 

varierande storlek och funktion, i exempelvis Kashmir området och Kongo. De är 

inte till för att etablera världsfred, för det har de varken mandaten eller kapaciteten 

till att göra. Däremot är de effektiva i den meningen att de kan stabilisera 

potentiella konflikter.  

Förenta Nationerna (FN) var inte det första organ som hade tankar om 

fredsbevarande insatser, även Nationernas Förbund (NF) hade idéer om dessa, 

däremot var det FN som först verkställde dem under 1940-talet. Det primära målet 

med insatserna var att avverka aggressionen mellan två parter, för att i största 

möjliga mån undvika utbrottet av en konflikt.
 14

 Efter kalla krigets slut har det 

skett en ökning av fredsbevarande insatser i världen. Traditionellt sett stod 

                                                                                                                                                         

 
13

 UN 1 
14

 Thakur, Ramesh Chandra, The United Nations, peace and security: from collective security to 

the responsibility to protect, Cambridge University Press, Cambridge, 2006,  s. 34-35  
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fredsbevarande insatser under FN:s kontroll.
15

 Viktigt att ha i åtanke när det 

handlar om fredsbevarande insatser är att de inte i sig leder till fred i ett 

konfliktdrabbat område, utan det handlar snarare om att de leder till mer tid att 

etablera fred.  

I vissa fall agerade FN:s fredsbevarande insatser förebryggande efter 

konflikten, för att se till att det inte skedde ett återfall till samma våldsmönster. I 

moderna fredsbevarande insatser handlar det mer om samarbete med den lokala 

kontexten, med civila, militären, polisen, men även med Non-Governmental 

Organizations (NGO). Med detta vill man undvika tanken om att ”one size fits 

all”. I exempelvis Afghanistan hjälpte den fredsbevarande operationen landet att 

förbereda sig för val. 
16

     

Roland Paris menar på att det finns ett ökat intresse för bättre metoder i 

hanterandet av inbördes konflikter. När det kommer till frågan om när det är bäst 

att ingripa lyfter han fram William Zartman, som menar att en intervention med 

en tredje part endast kommer vara gynnsam om båda sidor har nått vad han kallar 

”mutually hurting stalemate”, vilket innebär ett tillstånd där ingen av parterna tror 

att våld längre kan komma hjälpa dem nå sina mål. Här skulle de fredsbevarande 

insatserna komma in, då Paris menar att deras primära mål är att se till att 

konflikten inte återgår till våldsam när stridigheterna har minskat. Paris lyfter 

även upp en annan del av fredsbevarande insatser som till viss del kan vara 

problematiskt: de är inte normativt neutrala. Alla de mål som fokus läggs på: fria 

val, medborgerliga rättigheter, demokratiska institutioner osv. är stor del av hur de 

västerländska liberala demokratierna är uppbyggda.
17

  

Fredsbevarande insatser har vissa kriterier som ska vara uppfyllda och en av 

dessa är säkerhet.
18

 För att detta ska lyckas krävs det enligt boken Peace Support 

Operations att ett samarbete och koordination ska genomföras av samtliga 

involverade aktörer för att kunna skapa en trygg och säker miljö för 

fredsbyggande.
19

 Säkerhet beskrivs senare i boken som samtliga åtgärder utförda 

av både militär och polis för att etablera en säker och trygg samvaro.
20

 För att 

kunna etablera säkerhet krävs det en medvetenhet om vilka regler som gäller inom 

folkrätten, vilket kommer redogöras för i avsnittet nedan.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
15

 Thakur, 2006, s.37-41 
16

 Thakur, 2006, s. 43-47  
17

 Paris, Roland, 2002,”Broadening the Study of Peace Operations”, International Studies Review, 

vol. 2, nr. 3, s. 27-44, s. 27-36 
18

 Peace Support Operations – A report from a seminar in New York, December 10 1998, 

Stockholm: Operativa institutionen, Försvarshögskolan, 1999, s. 1 
19

 ibid s. 7 
20

 ibid s. 15 
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3.2 Folkrätten  

Folkrätten definieras av Nationalencyklopedin som en ”juridisk term som 

betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, 

som gäller för en stats medborgare”.
21

 Folkrätten ska tillämpas av Sverige både i 

internationella och icke-internationella konflikter.
22

 De internationella 

konflikterna handlar om två eller flera stater som agerar, medan de icke-

internationella konflikterna å andra sidan har en hög intensitet av våld inom en 

stat.
23

 Folkrätten är indelad i tre olika delar: fredens folkrätt, krigets folkrätt och 

konfliktpreventionens folkrätt och dessa delar är i sig uppbyggda av olika traktat 

samt av sedvanerätt.
24

 De främsta konventioner som är gällande i konfliktsituation 

är Genèvekonventionerna, de finns till för att till största del skydda de icke-

stridande i en konflikt.
25

 Genèvekonventionerna är de folkrättsliga traktat som har 

fått flest underskrifter. De handlar om att skydda krigets offer, oavsett om det är 

civila eller militära.  

Om man överträder eller bryter mot det som står i konventionerna kan man i 

Sverige dömas för folkrättsbrott enligt 22 kap 6 § Brottsbalken. I Sverige är det 

även universell jurisdiktion för de brotten enligt 2 kap 3 § 6 Brottsbalken.
26

 

Utöver Genèvekonventionerna finns det olika principer som är av stor vikt att vara 

medveten om i stridande stund. Den första är distinktions principen, som handlar 

framför allt om att skilja på militära mål och civila mål. Proportionalitetsprincipen 

innebär att ett militärt anfall måste stå i proportion till risken som utsätts mot 

civila liv och deras egendom. Försiktighetsprincipen innebär att man ska undvika 

skador på civilas liv och egendom. Den fjärde principen är om överflödig skada 

eller onödigt lidande, vilket innebär, precis som det låter, att man inte ska orsaka 

överflödig skada på civila. Slutligen, principen om icke-diskriminering innebär att 

det inte får ske någon form av diskriminering inom den humanitära rätten.
27

      

När det kommer till den folkrättsliga utbildning som ges soldater finns det två 

olika typer av folkrättsliga utbildningar, dels den som alla soldater får, dels den 

som är specifik inför olika missioner de åker på.
28

 Nedan kommer de båda olika 

utbildningarna att redogöras för.  
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3.2.1 Grundläggande folkrättslig utbildning 

Alla soldater som genomgår någon form av militär träning, oavsett om det var 

värnplikten eller Grundläggande Militär Utbildning (GMU) får en utbildning om 

de så kallade ”Soldatreglerna”. Dessa är en sammanfattning i åtta punkter och 

dessa skall alla soldater ha kunskap om och kunna agera efter i praktiska 

situationer. De lagarna består i stor del av de folkrättsliga principer som är 

redogjorda för ovan: distinktionsprincipen, principen om onödigt lidande samt 

proportionalitetsprincipen. Dessutom redogörs det för hur man ska hantera 

skadade, både egna och fiendens. Vidare handlar det även om hur man ska hantera 

krigsfångar, hur man ska förhålla sig mot civilbefolkningen, hur man ska bete sig 

mot personal och föremål som har kända folkrättsliga tecken (exempelvis Röda 

Korset) samt vikten av att se till att andra inte bryter mot folkrätten.  

I boken Soldat i fält (SoldF), som är soldaternas utbildningsbok, lyfts 

dessutom kombattant fram, innebörden av att veta vilka som är deltagare i strid 

och hur man ska behandla krigsfångar. Definitionen av kombattant presenteras där 

som någon som är medlem av stridpersonal eller organiserad motståndsrörelse. En 

av förutsättningarna för att räknas som kombattant är att man ska bära vapen och 

helst någon form av identitetstecken. Alla kombattanter ska följa folkrättsliga 

regler. I SoldF berättas det även att det är ett brott att bryta mot folkrätten och att 

soldaterna sedan kan komma att dömas för att ha gjort just detta.
29

   

3.2.2 Mission specifik utbildning  

Utbildningen soldater får innan de skickas ner till ett insatsområde varierar 

beroende på vem det är som leder insatsen och vilket land soldaterna åker till. Den 

folkrättsliga utbildningen leds av en jurist vid Försvarsmakten och består av en 

utbildning på 2,5 timme med samma struktur som en föreläsning. Där redogörs för 

grunden till det svenska deltagandet, med vilka propositioner som är gällande. Det 

är av vikt att veta varför Sverige är med i insatsen, samt vilka beslut från 

Regeringen som är gällande. De folkrättsliga grunderna för insatsen redogörs 

också, vilka säkerhetsresolutioner från FN som är gällande (om där finns sådana), 

relationen mellan FN och de stater som bidrar med trupper samt den ledande 

organisationens relation till värdstaten (den stat som insatsen äger rum i). Det 

redogörs även för vilka insatsregler som är gällande, samt grunden för den 

humanitära rätten. Vidare redogörs det också för soldater i vilken mån den 

humanitära rätten tillåter våldsanvändning. I vissa fall redogörs det även för 

krigets lagar, om dessa är relevanta för insatsen. När det kommer till redogörandet 

av insatsreglerna handlar det om att soldaterna ska ha en så pass bra kunskap att 

de ska veta om de order som de får från övre befäl är lagenliga. I utbildningen 

finns det plats för diskussion om praktiska situationer, där soldaterna får möjlighet 
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att göra sin röst hörd. Det finns ingen teoretisk examination på utbildningen, utan 

den kunskap som soldaterna får flätas sedan in i övningar om praktiska situationer 

som de kan komma möta i Afghanistan.
30
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4 Bakgrund  

I denna del av uppsatsen kommer olika bakgrunder redogöras, för att kunna bidra 

till en bättre förståelse för soldaternas förutsättning i Afghanistan. Först kommer 

det en redogörelse för situationen och bakgrunden till konflikten i Afghanistan, 

för att belysa den komplexa situation som pågår. Efter det kommer en redogörelse 

om ISAF styrkan, först dess ursprung och sedan vilken roll och i vilken 

utsträckning Sverige bidrar till den.  

4.1 Bakgrund till Afghanistan 

Situationen i Afghanistan är komplex. Historiskt sett är Afghanistan plågat av så 

väl utomstående krafter, så som Sovjetunionen, men även inbördeskrig med 

talibaner som strävar efter att ta makten.
31

 Långt innan Sovjets operation, under 

sent 1800-tal, fick afghanerna försvara sig mot de europeiska kolonialmakterna 

som ämnade utvidga sitt territorium. Britterna gjorde många tappra försök innan 

de slutligen 1919, efter den tredje misslyckade invasionen, förklarar landet 

självständigt.
32

 Många år av ockupation har gjort att fler afghaner ansluter sig till 

att följa sharia, muslimska lagar. Med den sovjetiska ockupationen i minne är det 

inte alltid uppskattat av afghanerna att det finns utländska soldater närvarande. 

Risken är, som Jesper Huor lyfter fram, att ”Isafsoldater som stormar in i ett hus 

får en hel släkt att ansluta sig till talibanerna”.
33

 Instabiliteten i landet har gjort att 

det inte alltid är centralmakten i huvudstaden Kabul som har makten. Afghanistan 

är ett land med många klaner, där befolkningen vänder sig till byäldsten och 

mullor (böneledare) om de har några problem. Regeringen stödjer de lokala 

ledarna ekonomiskt för att de ska bevara fred i området. Detta är dock inget nytt 

fenomen, det gjorde britterna och det gör Afghanistans sittande regering.
34

  

Afghanistan har blivit en bricka i spelet i många sammanhang, dels under 

kalla kriget och dels under kriget mot terrorismen. Detta har lämnat Afghanistan i 

stor misär, där människor lider och är fattiga.
35

    

Konflikten i Afghanistan är som ovan nämnt väldigt komplex. Det 

inbördeskrig som nu råder i landet har pågått sedan 1978, då en kommunistisk 
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ledare tog makten i en kupp. Denne ledare fick problem med att ta makten över 

hela landet och vände sig då till storkommunisten Sovjet som ockuperade de 

områdena som var problematiska mellan 1979-1989. Under denna tid bildades en 

gerilla, Mujaheddin, som hade en stor finansiär i väst: USA. När Sovjet slutligen 

drog sig ur landet lämnade de ett trasigt land bakom sig. I brist på en klar ledare 

började klanledare slåss om makten och många civila fick lida skada. Vinnare i 

dessa sammandrabbningar blev talibanerna. År 1998 intog talibanerna slutligen 

Mazar-e Sharif, vilket gjorde att de kontrollerade hela landet.
36

  

4.2 Bakgrund till ISAF 

ISAF är det mest ambitiösa engagemanget av North Atlantic Treaty Organization 

(NATO). Det är idag den största multilaterala operationen i världen, med 100 000 

deltagande militär personal från 47 olika länder. Målet med ISAF är inte av 

teknisk eller militär kultur, utan det handlar snarare om politik. ISAF:s strategi 

kan brytas ner till fyra delar: rekonstruering, stabilisering, strid samt bekämpande 

av uppror. Rekonstrueringen handlar om icke-våldsamma metoder för att bygga 

upp till exempel ekonomin och infrastrukturen. Stabilisering handlar om att ge 

civila en säkerhet, detta genom patrullering och etablering av vägspärrar. Strid 

och upprorsbekämpning handlar om våldet i konflikten och det hanteras antingen 

genom offensiva, defensiva eller stabiliserande aktiviteter. Upprorsbekämpning 

hanteras dessutom via en doktrin skapad av USA, som framför allt fokuserar på 

att hantera gerillakrig.
37

  

ISAF befinner sig i Afghanistan med ett mandat från FN. De två länder som 

har störst bidrag med soldater i landet är USA och Storbritannien.
38

 Mandatet 

givet av FN gjorde att ISAF hade två uppgifter, den första och primära av dessa 

var att assistera afghanska myndigheter att upprätthålla ordningen och säkerheten 

i området runt Kabul. Ansvaret för detta delades mellan USA och ISAF, men 

fokus var att afghanerna själva skulle bygga upp institutioner, dock med assistans. 

Under 2002 började ISAF utvecklas till en NATO-ledd operation. I februari 2003 

annonserade alliansens generalsekreterare lord Robertson att det som hände i 

Afghanistan var ett hot mot hela Europa, därför skulle NATO vara med och 

reducera hotet. Så i augusti samma år gick insatsen från att vara en interimistisk 

fredsoperation som stod under FN mandat till att bli den första fredsoperationen 

som NATO ledde utanför Europa. NATO var tvungna att utvidga operationen för 

att minska det våld som eskalerade i landet.
39
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4.2.1 Sveriges roll i ISAF 

Agrell berättar i sin bok Ett krig här och nu att den svenska insatsen i Afghanistan 

inleddes väldigt diskret, med få tillgängliga dokument om de första trupperna som 

åkte ner till fält.
40

 De första soldaterna som Sverige bidrog med till ISAF var 

Särskilda skyddsgruppen (SSG), ett tjugotal soldater som var en del av Sveriges 

hemliga elitförband.
41

 Sveriges första uppgift var att övervaka ett område norr om 

Kabul, men denna uppgift kom att utvidgas mer och mer efter hand. Under 

rotationen 2002, då trupperna byter av varandra, avslutades specialförbanden och 

det skulle dröja ett par år innan de kom tillbaka.  

Enligt ett beslut från riksdagen skulle det svenska stödet i Afghanistan bestå 

av 45 personer under en sexmånaders period. Detta kom dock att ändras den 8 

maj, då det kom en proposition om hur det svenska bidraget till ISAF skulle se ut. 

Detta liknade till stor del andra svenska missioner, men även grannländerna 

Danmark, Norge och Finlands bidrag till ISAF. Där bestämdes det att den svenska 

och den finska militären skulle patrullera tillsammans med den afghanska 

militären eller polisen, i de avseenden där det gällde civil och militär samverkan 

(CIMIC). Detta var svenska truppernas uppgift mellan 2004-2005 och det 

svenskarna gjorde var i första hand kopplat till ISAF:s mål att stötta den 

afghanska övergångsadministrationen.
42

 Förändringen från FN insats till NATO 

ledd operation 2003 hade ingen större påverkan på Sveriges roll i insatsen och inte 

heller en större påverkan på frågan om den svenska alliansfriheten. Efter en 

förändring i Försvarsmakten prioriteringar 2003-2004 fastställdes att de 

internationella insatserna skulle ha högsta prioritet.
43

  

Under 2008 kom läget i Afghanistan att börja förändras. ISAF insatsen kom 

att bli tvådelad, med oroligheter i södra Afghanistan och ett lite lugnare klimat i 

norr. Under 2009 ökad stridsintensiteten för de stridande styrkorna.
44

 När 

Fortsättningsstyrka (FS) 17 hade lämnat Afghanistan hade de varit med under 

sammanlagt 42 strider, mer än något svenskt förband tidigare varit. Detta var 

under 2009. Under FS 18, som var på plats under 2010, miste två officerare livet 

den 7 februari, precis under tiden som FS 19 höll på att utbildas på Livgardet i 

Stockholm. De var medvetna om att den missionen skulle bli den mest våldsamma 

svenskar varit engagerade i sedan Kongo under 1960-talet.
45

 Det var även under 

denna mission som Kenneth Wallin i oktober 2010 miste sitt liv.
46

 I samband med 

detta kom insatsreglerna att ändras. Insatsregel 421 säger att det går att använda 

våld mot den som visar en fientlig avsikt, medan insatsregel 429A säger att om 

fientliga styrkor kan identifieras är det legitimt att använda våld mot dessa.
47
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5 Empirin  

För att kunna se hur soldater uppfattar och tolkar den folkrättsliga utbildning de 

har blivit givna av Försvarsmakten, är enda sättet att få svar på frågan genom att 

intervjua soldater. Nedan kommer det redogöras vad som framkommit i 

intervjuerna med soldater, vilka tendenser man kan se och vilka slutsatser man 

kan dra. Här kommer även en intervju med Stefan Sandborg, ansvarig på 

Livgardet i Stockholm för den internationella utbildningen, redogöras i kontrast 

till det som har framkommit i soldaternas svar i intervjuerna.  

 

5.1 Utbildningen  

I denna del kommer soldaternas uppfattning om den folkrättsliga utbildning de 

fick innan de åkte ner till Afghanistan redogöras. Efter det kommer 

Försvarsmaktens officiella syn av utbildningen presenteras. 

 

5.1.1 Soldaternas uppfattning om utbildningen 

Utbildningen i folkrätt som soldater får av Försvarsmakten är som ovan nämnt 

delad i två delar. Dels den grundläggande utbildning som de får under värnplikten 

och GMU och dels den missionsspecifika utbildningen.  

Soldaternas uppfattning om utbildningen skiljer sig åt. Många av 

soldaterna lyfter fram insatsreglerna som det centrala i utbildningen.
48

 Man går 

igenom dem i ett utbildningspass med samma form som en föreläsning där 

soldaterna får restriktioner om hur insatsreglerna ska omsättas i en praktisk 

situation, en föreläsning som hålls av en juridisk rådgivare (som benämns av 

soldaterna som en ”legal advicer”) som följer med och finns på plats i 

Afghanistan.
49

 Utbildningen skedde även enligt vissa soldater genom 

scenariobaserade övningar, där de fick öva i praktiska situationer hur de skulle 

handla i enlighet med de insatsreglerna de hade, samt de folkrättsliga 

bestämmelser som de alla ska ha kunskap om innan de åker ner till Afghanistan. 
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Detta var någonting som var väldigt uppskattat av soldaterna, för att få en mer 

konkret bild av vad det var som gällde när de var på plats. Filip D berättar: 

 

”Sen hade vi ganska mycket övningar och så, och då var det ju liksom 

lokalbefolkning och allt sådant inspelade och vissa situationer var ju hur man 

skulle agera mot dem”
50

  

 

Soldatreglerna repeteras på Livgardet där soldaterna förbereds inför 

missionen. Där går man igenom folkrätten och soldatreglerna på olika 

utbildningspass.
51

 Alla soldater är dock inte nöjda med utbildningen, många av 

dem känner även att utbildningen inte var tillräckligt informativ. Martin Ö berättar 

i sin intervju hur han kände att utbildningen de fick inte gav någon förankring till 

de situationer de mötte när de var på plats i Afghanistan. Han berättar bland annat 

att han upplevde att han saknade kunskap i vilka regler som gällde när det 

handlade om strid från fordon, som var på det sätt de flesta av striderna de var 

engagerade i utfördes. Han berättar  

 

 ”Vi hade inte en sekund utbildning om det på gardet, men i 90% av fallen 

där vi hamnade i krig så var det ju från fordon”
 52

 

 

Filip D påpekar problematiken med att utbildningarna, inte bara de folkrättsliga 

utbildningarna utan även de övriga teoretiska, i många fall hamnade på kvällstid. 

De innebar att soldaterna skulle vara fysiskt aktiva mellan klockan 8 på morgonen 

till klockan 16 på eftermiddagen och dessutom vara mottagliga för den nya 

kunskap som det innebar med de teoretiska delarna. Även om den folkrättsliga 

föreläsningen bestod till stor del av repetition kunde han ändå inte ta till sig all 

information som gavs honom.
53

 Peter berättar i sin intervju att de blev hänvisade 

till att läsa på Soldatreglerna, några få sidor i boken SoldF, som de sedan blev 

testade på. Trots detta tycker han inte att Försvarsmakten trycker tillräckligt på 

dessa regler. Under sin intervju berättade han om soldatreglerna att 

 

”Det här borde ju varenda soldat kunna rabbla upp”
54

  

 

I sin intervju så berättar Sandra att hon upplevde att det låg på individen att 

läsa in sig på Genèvekonventionerna och vilka regler det är som gäller i väpnad 

konflikt.
55

  

Som ovan nämnt var scenariobaserade övningar uppskattat av de soldater som 

hade det. Däremot var det någonting som vissa soldater efterlyste. Sandra 

berättade att hon gärna hade haft tydligare scenariobaserade övningar för att vara 
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bättre förberedda på vad de skulle möta när de kom på plats. Hon berättar i sin 

intervju: 

 

”Och sen är det inte ganska ofta man konkret kan få exempel på hur det 

fungerar mer, men jag förstår ju att det är svårt för dem. Då skulle man kunna 

dra 7000 scenarion och ändå bara gjort en liten del”
56

  

 

Olof upplevde att det inte var lika stor fokus på den folkrättsliga delen under 

den missionsspecifika utbildningen som det var när han gjorde värnplikten. Detta 

då han inte kände att de hade någon form av examination om den folkrättsliga 

kunskapen de tog del av under tiden han gjorde sin missionsspecifika utbildning. 

Det Olof upplevde var de mest centrala delarna att ha kunskap om och att få 

klargjort innan deltagandet i den internationella insatsen var vilka rättigheter och 

vilka skyldigheter som fanns gentemot honom när han kom ner till Afghanistan.
57

  

För att återgå till det som soldaterna tyckte var positivt med utbildningen, 

uppskattade de när det kom olika gästföreläsare från organisationer som finns 

representerade i Afghanistan. Detta då det bidrog till att få en bättre förståelse för 

hur situationen i landet ser ut, samt vad de kunde förvänta sig att möta.
58

  

5.1.2 Försvarsmaktens uppfattning om utbildningen  

Utbildningen som Försvarsmakten ger soldater ska sättas in i en insatsspecifik 

kontext, där det förekommer föreläsningar om exempelvis insatsreglerna och olika 

kulturella förstålelser. Soldatreglerna är en del av utbildningen och de kommer i 

de tidigare stadierna av utbildningen. De bygger på Genèvekonventionerna och 

det är av stor vikt att samtliga soldater har kunskap om dessa. Den 

missionsspecifika utbildning som soldater får är en 20 veckor lång utbildning, där 

varje soldat har en individuell utbildningsplan som ska följas. Detta eftersom alla 

soldater ska ha genomgått samma utbildning när de roterar ner till Afghanistan.   

Först kommer soldaterna till Livgardet, där utbildningen hålls och då inleds 

träningsfasen med fordonsträning och vapensystem. Sen kommer de centrala 

delarna av utbildningen, som behandlar om hur man ska strida och lösa uppgifter.  

När det kommer till de folkrättsliga delarna är det stor fokus på kombattanter, 

att kunna skilja på vem som är stridande part och vem som är civil. 

Kombattanterna i Afghanistan benämns ibland insurgenter, eftersom det var inte 

endast är talibanerna som utgör ett hot mot ISAF styrkorna. Där fanns även hot 

från olika kriminella organisationer samt andra grupper som hade ett intresse att 

se till att utvecklingen som den fredsbevarande insatsen bidrar med inte går 
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framåt.
59

 Därför ges kombattanter namnet insurgenter, det är namnet på 

motståndarparten i Afghanistan. 

Soldaterna får även lära sig vilka begränsningar som finns inom insatsreglerna 

och där behandlas bland annat i vilken utsträckning den kan användas för att 

kunna utnyttja gränserna för oavsiktlig skada. De folkrättsliga delarna som blir 

genomgångna är Soldatreglerna, insatsreglerna samt klusterkonventionen. 

Klusterkonventionen presenteras eftersom den inte har blivit signerad av samtliga 

bidragande länder i ISAF och för att den svenska soldaten på så sätt ska veta i 

vilket avseende de är tvungna att följa den. Genom övningar flätas detta samman 

med praktiska situationer som soldaterna kommer möta på fält i Afghanistan. Det 

kommer även föreläsare från olika organisationer som finns representerade i 

landet och berättar om deras organisations roll i Afghanistan.
60

    

  

5.2 Afghanistan  

All den träning som soldaterna går igenom innan de åker ner till Afghanistan är 

för att de ska känna sig välförberedda när de kommer ner i fält. De måste vara 

redo för vilka situationer de kommer möta på plats. Först kommer det en 

redogörelse från soldaterna och efter det en presentation från Försvarsmakten.  

 

5.2.1 Soldaternas uppfattning av situationen i Afghanistan 

När soldaterna kommer ner till Afghanistan är det ultimata testet om de kan 

omsätta sin kunskap i praktiken och de flesta soldater upplever att de kan göra 

det.
61

 Av de soldater som har blivit intervjuade finns det ett gemensamt tankesätt 

som soldaterna tar med sig ut på fält. Soldaterna talar om det sunda förnuftet och 

att det är viktigt att ha i åtanke. Martin Ö berättar att det sunda förnuftet kopplas 

samman med att inte göra onödigt mycket skada på civila. Han berättade vidare 

om det sunda förnuftet att 

 

”Jag tvekade aldrig på vad jag fick och vad jag inte fick. Alltså ROE är ju 

bra, men det är ju sunt förnuft om man nu ska dra hårdkant. Med sunt förnuft kan 

man ju lösa allting och försvara sitt handlande. Det är det allting handlar om. 

Man kan bryta ROE fullständigt, men då får man ha en bra anledning också”
 62

 

 

                                                                                                                                                         

 
59

 Agrell, 2013, s. 98 
60

 Sandborg, Stefan, 2013, intervju 
61

 Filip D, 2013, intervju 
62

 Martin Ö, 2013, intervju  



 

 19 

Soldaterna inser också allvaret i att kunna omsätta sin kunskap i praktiska 

situationer, eftersom de inte bara har Sveriges ögon på sig, utan hela världens.
63

  

Många soldater berättade i sina intervjuer om en rädsla för att handla emot 

folkrätten på plats i Afghanistan. Filip D uttryckte det i sin intervju: 

 

”alla var rädda att synas i media, ’svensk soldat bryter mot folkrätten’ var ju 

mardrömsscenario”.
64

  

 

Martin A uttrycker samma rädsla genom att lyfta fram  

 

”soldaten vill ju göra rätt, han vill ju inte hamna i Haag”.
65

   

 

Svenska soldater har inte bara rädslan för att göra fel i åtanke, de har dessutom 

ett mål att vara bra soldater. Johan förklarar i tre punkter under sin intervju att den 

svenska soldaten skiljer sig från övriga länders soldater i det avseendet att: de är 

kunniga om uppdraget, de är införstådda i den rådande situationen i landet som de 

har uppdraget i och slutligen så är de välinsatta i vad insatsreglerna innebär och 

hur de kan handla inom dess ramar.
66

  

När soldaterna blev tillfrågade hur de var utbildade i relation till soldater från 

andra länder ansåg många att de hade en bättre utbildning än vad andra soldater 

hade, eftersom de fick tänka själva och fatta egna beslut.
67

 Nere i Afghanistan 

delar de svenska soldaterna camp med finländarna och det finns inga direkta 

uppfattningar om att de skulle vara sämre förberedda rent folkrättsligt än vad de 

svenska soldaterna skulle vara.
68

 Däremot, som Sandra spekulerar, kanske 

skillnaden i utbildningen visar sig på stater som är kulturellt skilda från Sverige. 

Finland och Sverige är lika i kulturer och i tankesätt, länder som kanske inte är 

lika i det avseendet kanske inte är lika medveten om folkrätten, eller bundna av 

den i samma utsträckning.
69

 

Någonting annat som påverkar situationen i Afghanistan är den juridiske 

rådgivaren som finns på plats. Erik berättade i sin intervju att om den juridiske 

rådgivaren inte är klar i vad det är som gäller så är det väldigt problematiskt för 

soldaterna i vad de ska göra och vad de inte ska göra. Det blir problematiskt när 

rådgivaren inte kan ge klara direktiv. Erik berättade att rådgivaren under hans 

första mission under 2008 var problematisk, när de ställde frågor till honom fick 

de besked att det skulle hanteras sen.
70

 Mikael berättade en liknande historia om 

hur han inte hade någon större relation med den juridiske rådgivaren som fanns på 

plats under hans mission.
71

 Vissa soldater har lyft upp oklarheten om de kan ta 

                                                                                                                                                         

 
63

 Martin, A, 2013, intervju  
64

 Filip D, 2013, intervju  
65

 Martin A, 2013, intervju 
66

 Johan, 2013, intervju 
67

 Filip D, 2013, intervju 
68

 Martin A, 2013, intervju 
69

 Sandra, 2013, intervju 
70

 Erik, 2013, intervju 
71

 Mikael, 2013, intervju 



 

 20 

kontakt med rådgivaren, eller om denne endast är till stöd för militär av högre 

rang.
72

 Andra soldater berättar om en mycket närmre relation med den juridiska 

rådgivaren. Olof berättar att under sin mission blev han och rådgivaren nära 

vänner och han kände att om det uppkom en situation där han inte visste hur han 

skulle agera kunde han rådfråga denne. När Olof blev tillfrågad om han kände att 

han kunde vända sig till den juridiske rådgivaren om det var några oklarheter 

svarade han 

 

”Det kunde jag absolut. Han var väldigt hjälpsam och personligen så 

hamnade jag inte i den situationen… Men jag vet många andra som gjorde det”.
73

  

 

Filip T berättade även han i sin intervju att han kände att om han hade några 

som helst funderingar, eller om det var några oklarheter att han kunde vända sig 

till den juridiske rådgivaren för att få klarhet i situationen.
74

  

5.2.2 Försvarsmaktens uppfattning av situationen i Afghanistan  

Försvarsmakten anser att de svenska soldaterna är väl förberedda när de kommer 

ner till Afghanistan. Det svenska tänket som soldaterna har med empati och 

förståelse, är en fördel för dem, eftersom det gör att de blir väldigt empatiska i 

sina handlingar. Däremot förespråkar inte Försvarsmakten att de ska använda sig 

av det sunda förnuftet, utan det är en egen konstruktion av soldaterna.  

De svenska soldaterna har generellt sett ett väldigt gott rykte utomlands och 

det eftersom de har en empati som de kan ta med sig ut i fält. Svenska soldater 

skiljer sig dessutom från andra länders soldater eftersom de tränas i att kunna fatta 

egna beslut.  

Den juridiske rådgivaren som finns på campen i Afghanistan finns till 

förfogande för alla soldater med frågor. Oklarheter ska kunna redogöras med 

juridiske rådgivaren, vilken rang soldaterna än har. Det ska vara en öppen miljö i 

Försvarsmakten, där deras dörr alltid är öppen.
75

 

5.3 Efter missionen i Afghanistan  

Efter soldaterna kommit hem från Afghanistan finns det olika uppföljningar av 

intresse som kan göras. Hur känner de att Försvarsmakten tog del av den kunskap 

de ville föra vidare till framtida missioner? Känner de att de fick tillräckligt med 

utbildning för att de kände att de kunde hantera situationerna de hamnade i? Var 
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utbildningen tillräckligt bra? Precis som ovan kommer det först komma en 

redogörelse från soldaternas perspektiv, följt av Försvarsmaktens uppfattning om 

hur de uppföljer soldaternas tankar. 

 

5.3.1 Soldaters uppfattning om tiden efter missionen  

Känner soldaterna att de var förberedda på hur de rent folkrättsligt skulle hantera 

situationerna de skulle komma möta i Afghanistan? Som ovan nämnt var det 

några soldater som nämnde att de önskade mer scenariobaserade övningar, där de 

fick möjlighet att prova omsätta sin kunskap i praktiska situationer. En av dessa 

soldater var Martin Ö. Han kände att utbildningen inte var tillräckligt informativ, 

speciellt med anknytning till hur de skulle hantera olika stridssituationer de skulle 

kunna komma att hamna i. Han berättade att när han skulle vara med och utbilda 

nya soldater inför mission i Afghanistan ändrade han helt utbildningen, så den 

hade ett primärt fokus på faktiska situationer som soldaterna skulle stöta på i 

fält.
76

  

 Hur är det med feedback från soldaternas håll, lyssnar Försvarsmakten på 

deras uppfattningar om hur väl den folkrättsliga utbildningen förberedde dem 

inför Afghanistan? Där delar sig soldaterna i två läger: de som tycker att 

Försvarsmakten lyssnar på deras tankar och de som anser att de inte gör det. 

Gustav berättar i sin intervju att även om det fanns möjlighet att ge en viss 

feedback på utbildningen, så var det fortfarande en militär verksamhet och inte 

den mest effektiva.
77

 Mikael menar också på att det görs en massa utvärderingar 

under tiden man är på plats, genom dessa skulle Försvarsmakten lyssna på vad 

soldaternas åsikter.
78

 Filip D upplever att även om det gjordes utvärderingar när 

man var på plats, så var det ingenting som Försvarsmakten riktigt tog till sig. Han 

berättar att ibland kändes det som hjulet uppfinns om och om igen i Afghanistan.
79

 

Martin Ö stämmer in och menar på att Försvarsmakten inte lyssnade det minsta på 

hans tankar om den folkrättsliga utbildningen.
80

 I intervjun med Peter så berättar 

han att han upplevde att det inte gjordes någon direkt formell uppföljning om de 

tankar som det hade funnits kring den folkrättsliga utbildningen.
81

 Martin A, å 

andra sidan menar på att det kommer en klar respons från Försvarsmaktens håll 

om de tankar som soldaterna har. Han berättar att de gjorde kontinuerliga 

utvärderingar i form av ”lessons learned” eller ”lessons identified”. I dessa 

sammanställs olika enheters uppfattning om utbildningen och de skickas sedan 

uppåt i hierarkin på Försvarsmakten.
82
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Är utbildningen tillräckligt bra, så när soldaterna tittar tillbaka på den så är de 

nöjda med utbildningen de fick? Mikael berättar i sin intervju att han ansåg att 

utbildningen var bra, att han känner sig nöjd med den.
83

 Erik instämmer och han 

berättar att han inte anser att det är några större fel på utbildningen. Vidare lyfter 

han fram att utbildningen gör soldaten: är inte utbildningen bra så blir det ingen 

bra soldat heller.
84

 Filip D berättar att han var nöjd med utbildningen, att han 

kunde använda de folkrättsliga kunskaperna och omsätta dem i praktiken. 

Däremot lyfte han fram problemet att soldaterna ibland var mer försiktiga än vad 

den rådande situationen kanske tillät.
85

 I en intervju med Olof menar han på att 

den korta utbildning han fick var bra, men det känner han endast eftersom han 

nyligen hade fått folkrättslig utbildning i samband med värnplikten. Han efterlyser 

mer praktiska moment, eller situationer där soldaterna skulle veta hur de skulle 

agera.
86

 

När det gäller insatsreglerna och vilka regler som soldaterna ska följa berättar 

Martin A att det ibland kan vara svårt att veta vilka regler det är som ska följas. 

Han berättar: 

 

”Men nu när man agerar på FN mandat så blir situationen mycket mer 

komplicerad för nu ska du följa både FN mandatet och folkrätten, och ISAF 

styrkornas ROE, alltså Rules of Engagement. Du har egentligen alla dessa tre 

saker att följa och ha vattentätt på fötterna innan du gör någonting. Så på det 

sättet, när man gjorde värnplikten så var det mycket enklare, medan nu, kopplat 

till internationella insatser är mycket svårare”
87

 

5.3.2 Försvarsmaktens uppfattning om tiden efter missionen 

Efter soldaterna har varit på fält gör man en uppföljning som kallas After Actions 

Review (AAR) där Försvarsmakten vill gå igenom olika punkter med soldaterna. 

Det handlar om hur de upplevde att de kunde lösa uppdraget på plats, om det 

behövs ändras på någonting. Vidare handlar det dessutom om det skulle vara 

annorlunda krav på förbandet. De lyfter också fram att det är ett öppet klimat 

inom Försvarsmakten, där alla kan göra sin röst hörd.
88
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6 Analys  

I detta stycke kommer uppsatsens analys presenteras. Här kommer uppsatsens 

olika delar knytas samman och analyseras, för att kunna nå svaret på 

frågeställningen. 

6.1 Idealtypen  

Som nämnt i metodkapitlet kommer idealtyper användas för att se hur den 

svenska soldaten tar till sig den kunskap de blir givna av Försvarsmakten och hur 

de sedan som ”bra soldater” kan följa de folkrättsliga reglerna i fält. Så vilken 

idealtyp faller den svenska soldaten under – den som följer folkrätten som de blir 

lärda av Försvarsmakten eller de som handlar hur de vill utan att tänka på 

konsekvenserna? Där skulle hävdas att soldaterna tillhör den första idealtypen, 

den som följer vad Försvarsmakten säger, som nästan är för försiktiga när de ska 

agera i en situation eftersom de är rädda för konsekvenserna. Det kan man 

återkoppla till någonting som Erik sa i sin intervju: utbildningen gör soldaten. Är 

det en bra utbildning blir det en bra soldat. Återkopplat till att svenska soldater är 

välkända och uppskattade utomlands kan det tyckas att Försvarsmakten utbildar 

bra soldater. 

Med tanke på hur många soldater som uttrycker att de är rädda för att dels 

hamna i Haag och dels bli uthängd i de svenska medierna för att de skulle bryta 

mot folkrätten finns det två saker man kan utläsa ur det. Den första är att 

soldaterna är väldigt nära den idealtyp som Försvarsmakten vill skicka ner i strid. 

Är man rädd för att bryta mot folkrätten är man väldigt medveten om sina 

handlingar och vilka konsekvenser det kan komma få om man bryter mot dessa. 

Det andra som kan tolkas ur soldaternas rädsla för att bli uthängda för brott mot 

folkrätten är att de någonstans inte känner sig tillräckligt förberedda och kunniga i 

frågan. Denna osäkerhet skulle kunna tolkas att utbildningen inte är tillräckligt 

stor och omfattande för att soldaterna ska kunna känna att de ska göra ett bra jobb 

som soldat. Det är även av vikt för att kunna göra ett bra jobb i att representera 

Sverige i internationella insatser, i detta fall i Afghanistan.  
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6.2 Fredsbevarande insatser 

Varför är det viktigt för en soldat i en fredsbevarande insats att ha kunskap i 

folkrätten? Dels är det, som ovan nämnt, kopplat till säkerheten i fredsbevarande 

insatsen. Man kan etablera kontroll över en situation med våldsamma medel, men 

det inger inte samma känsla av säkerhet. För att kunna etablera säkerhet för 

civilbefolkningen i en konflikt behöver man känna till deras roll, vilka rättigheter 

och skyldigheter de har för att kunna förhålla sig till dem. Man kan även se genom 

att titta på i vilken utsträckning soldaterna får använda väpnat våld för att etablera 

säkerhet i ett land. Ska säkerheten etableras, så krävs de att de civila känner sig 

säkra. Om soldaterna överanvänder våld, förstör och gör anspråk på de civilas 

egendom inbringar det inte någon form av säkerhet till de civila, därför kan det 

vara svårt att etablera säkerhet i insatsområdet.   

Ovan citerades Jesper Huor när han sa att soldaternas felaktiga handlingar 

påverkar rekryteringen av talibaner. Det påpekades även att många afghaner 

minns tidigare ockupationer och är inte i behov av en till. Därför är det av stor 

vikt att de svenska soldaterna följer folkrätten, för att inge en trygghet och 

säkerhet hos civilbefolkningen, för att visa att de är där för att hjälpa till, inte för 

att ockupera.  

Ska man se vidare till varför det är av vikt att svenska soldater har kunskap om 

folkrätten när de åker ner till Afghanistan kan man använda insurgenternas status 

som kombattanter. I den komplexa situationen i Afghanistan finns det som ovan 

nämnt fler än talibanerna som utgör ett hot mot ISAF och för att soldater ska veta 

vilka som är kombattanter, alltså vilka som är engagerade i konflikten, krävs det 

att de har koll på vem som är en kombattant. Om insurgenterna å andra sidan inte 

visar upp de tecken som är gällande när det kommer till kombattanter, betyder inte 

det att det är fritt fram för svenskarna att skjuta. Däremot, som nämnt ovan, blev 

nödvärnen etablerad 2010 och den är gällande vare sig det är en kombattant eller 

en icke-kombattant som skjuter på soldaten.   

6.3 Empirin 

Hur kan man då se till den folkrättsliga utbildning som soldaterna får ta del av 

innan de åker ner till Afghanistan? I många avseenden är soldaterna delade i sin 

uppfattning om vilken utsträckning utbildning de fick i folkrätt innan de roterade 

ner till Afghanistan. Klart är att det finns en föreläsning med en juridisk rådgivare 

där de får höra hur insatsreglerna gäller och vilka rättigheter de har som soldat. 

När det sen kommer till att omsätta kunskapen de får i denna föreläsning till 

praktiska situationer handlar det mer om scenariobaserade övningar. Vissa av 

soldaterna lyfter fram att de hade flera olika övningar, medan andra soldater sa att 

de inte hade några alls. Här kan det tänkas att Försvarsmakten kanske borde ta in 
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mer liknande övningar, även om de till viss del redan finns sedan tidigare, då 

många soldater som hade de övningarna uppskattade det väldigt mycket.  

Soldaterna som utbildas av Försvarsmakten har två olika utbildningar om 

folkrätten, dels den grundläggande som berör Soldatreglerna, samt den 

missionsspecifika där de lär sig vad insatsreglerna innebär. Det som skiljer dem åt 

egentligen är tillkomsten av insatsreglerna, för även om du förväntas kunna 

Soldatreglerna innan du åker ner till fält så repeteras de ändå på Livgardet. Medan 

insatsreglerna, som varierar beroende på insatsen soldaterna ska till, är specifikt 

för varje mission. När det kommer till insatsreglerna förändrades de under den 

svenska missionen, verkade det som de blev klargjort successivt vilka regleringar 

som fanns. Eftersom insatsreglerna berör vad de får och inte får göra i enlighet 

med folkrätten, är det viktigt att soldaterna har kunskap om hur de lyder och hur 

man ska följa dem.    

I de internationella konflikterna är det viktigt att soldaterna har en klar 

uppfattning om vilka folkrättsliga regler som är gällande, samt i vilken ordning de 

ska prioriteras. I internationella insatser är det flera komponenter än i de icke-

internationella konflikterna, vilket gör att soldaterna finner det problematiskt att 

veta hur de ska agera i vissa situationer.  

Ett intressant drag man kan utläsa ur intervjuerna är soldaternas uppfattning 

om att använda det sunda förnuftet i olika situationer de hamnade i Afghanistan. 

Som ovan nämnt så är det ingenting som Försvarsmakten förespråkar, alltså är det 

en konstruktion av soldaterna. Det sunda förnuftet visade sig framförallt gällande i 

situationer då civila var iblandade. De insåg att det sunda förnuftet innebar man 

inte kunde agera aggressivt i situationer där många civila kunde komma till skada, 

även om insatsreglerna täckte kollateral skada. Det sunda förnuftet skulle tänkas 

vara ett vardagligt språk för att ha proportionalitets-principen i minne. Även om 

det är bra att soldaterna har det i åtanke så är det ändå av stor vikt att de känner till 

de rådande reglerna.  

Om soldaterna ska kunna fatta beslut i fält, så som Försvarsmakten 

förespråkar att de gör, så måste de ha större kunskap om vad som innefattar i 

proportionalitetsprincipen. Även om det är positivt att de har kunskapen, så är det 

ändå av vikt att de vet vilka folkrättsliga regler som är gällande och att de är 

medvetna om dem under sina verkliga namn.   

När det kommer till vilken respons soldaterna får ifrån Försvarsmakten är det 

intressant att vissa soldater uppfattar det som att Försvarsmakten lyssnar på deras 

åsikter och tar till sig dem, medan andra uppfattar att det inte är så. Det är viktigt 

att Försvarsmakten lyssnar på soldaterna, framför allt när det kommer till hur 

kunniga de var i folkrätt när de åkte till Afghanistan. Många av soldaterna kände 

att de var rädda för att hamna i en situation där de skulle bryta mot folkrätten och 

bli dömda för det. Som ovan nämnt kan det kopplas till att soldaterna inte känner 

att deras utbildning är tillräckligt omfattande och genom att lyssna på soldaternas 

kommentarer skulle det tänkas ske en förändring till en mer omfattande 

utbildning.  
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7 Slutsats  

Under genomförandet av denna uppsats insåg jag hur liten del av folkrätten som 

soldaterna blir utbildad i, både under värnplikten och under den missionsspecifika 

utbildningen. Detta är inte endast en observation från min sida, utan många av 

soldaterna har som ovan nämnt påpekat att det hade kunnat ske en förbättring av 

utbildningen. Dock är detta inte en allmän åsikt hos samtliga soldater. Som 

argumenterat i uppsatsen är det av vikt att soldater är väl utbildade för att de ska 

kunna utföra lyckade fredsbevarande operationer. Agerar man i en insats med 

soldater från andra stater handlar det om att kunna följa de folkrättsliga reglerna 

när Sverige representeras.   

I fredsbevarande insatser är det viktigt att soldaterna som agerar på mandat 

från någon internationell organisation, vare sig det är FN eller NATO har 

tillräckligt mycket kunskap för att kunna agera på ett sätt så civilbefolkningen är 

trygg i deras närvaro. Att etablera en känsla av trygghet hos de civila är väsentligt 

för att fredsbevarande insatsen ska uppfattas som just en sådan och inte någon 

form av ockupation.  

 

Många av soldaterna lyfte upp problemet med att de var rädda för att hamna i 

Haag, eller hängas ut i media eftersom de har brutit mot folkrätten. Detta gjorde 

att de ibland kunde vänta extra sekunder innan de agerade, någonting som i skarp 

strid kan vara skillnaden mellan liv och död. Denna tvekan kan tyckas vara av 

intresse från Försvarsmaktens sida att arbeta bort och enda sättet för att det ska bli 

möjligt är genom att lyssna på soldaternas tankar om utbildningen.  

 

Hur uppfattar då soldaterna den folkrättsliga utbildning de får av 

Försvarsmakten? Genom intervjuer med soldater har det förekommit att 

soldaterna kan ta del av utbildningen de får innan missionen i Afghanistan. 

Däremot förekommer det också att de upplever att den i vissa avseenden är 

bristfällig. Rädslan som soldaterna beskriver för att dömas för brott mot folkrätten 

kan ses som ett tecken på att utbildningen kunde varit mer omfattande, för att 

soldaterna ska kunna känna sig trygga i sin roll. 

När det kommer till omsättandet av folkrätten i Afghanistan upplever 

soldaterna att det inte var något större problem. Rädslan att bryta mot folkrätten 

finns med dem, men det hindrar inte dem att göra ett bra jobb som soldat.  
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9 Bilaga  

Som bilaga kommer det frågeformulär med frågor som ställdes till soldaterna 

under intervjuerna. Dock har det varit frågor utöver dessa som har ställts beroende 

på vad soldaterna har svarat.  

 

När tjänstgjorde du i Afghanistan? 

 

Hur länge? 

 

Berätta om den folkrättsliga utbildning du deltog i innan du åkte ner till Afghanistan? 

 

Vad fick du lära dig? 

 

Vilka var de centrala delarna av utbildningen? 

 

Hur upplevde du att du kunde omsätta din kunskap i praktiken? 

 

Vilka delar av utbildningen kände du var mest relevant för de situationer du hamnade i? 

 

Kunde du tillämpa din kunskap i praktiska situationer 

 

Hur uppföljdes dina tankar om utbildningen? 

 

Kändes det som dina tankar/åsikter blev lyssnade på? 

 

 


