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diskussion &
debatt

Begreppen Irregular Warfare (IW) 
och Counterinsurgency (COIN) har 

sedan en tid fått ett starkt uppsving i den 
internationella debatten kring nya behov 
av militära förmågor. USA har sedan 2006 
en nyskriven doktrin med tillhörande Field 
Manual,1 och Storbritannien skriver om 
sin doktrin vars Field Manual2 dateras till 
2007. De problematiska insatsområdena 
Irak och Afghanistan kan ses som kata-
lysatorer för nytänkande. Det handlar om 
fortsatt transformering med ett perspektiv 
som är vidare än de högteknologiska 
konceptens  räckvidder vilka fokuserat på 
snabba, kirurgiska precisionsangrepp.

”Irregular warfare” och “Counter Insurgency” 
En utblick mot nya fokus i begrepp och innebörder

             
av Michael Gustafson

I Sverige har ”den irreguljära kontexten” 
i viss mån uppmärksammats under ett antal 
år, såväl i de reella insatsområdena för 
Försvarsmakten som, om än inte påtag-
ligt framträdande, i studieverksamheten. 
Inom officersutbildningen har ämnesom-
rådet dels avhandlats i en särskild bok,3 
dels explicit inskrivits i ämnesplanen för 
krigsvetenskap år 2007. Ett ökat behov av 
att ta i tu med väpnade förmågor för såväl 
konventionell krigföring som anpassat 
agerande mot irreguljära aktörer påtalas 
nu också i den senaste rapporten från för-
svarsberedningen,4 Försvar i användning. 
Här återfinns detta i form av något som 

1  U S Army Field Manual No.3-24, Marine Corps Warfighting Publication No. 3-33.5
2  U K Army Field Manual, Volume 10 Combined Arms Operations, Part 10, Counter Insurgency Operations 

(Strategic and Operational Guidelines) Revised and updated version, 2007
3  Rekkedal, Nils Marius: Insurgency and Counter-Insurgency, A Presentation of Concepts and Problems, 

Swedish National Defence College and Nils Marius Rekkedal, Stockholm 2006
4  Försvar i användning (Ds 2008:49) Kap 3  Insatsorganisationen pkt 3.1.2. Internationella utvecklingstrender 

beskriver insatsmiljöerna och hur insatserna i Afghanistan och Irak förändrar synen på konflikthantering. 
”Majoriteten av de senaste årens konflikter har kännetecknats av irreguljär krigföring d v s gerillakrig, väp-
nade ligor, terrornätverk och utnyttjande av förband i mindre grupper. Många aktörer är icke-statliga. Inget 
tyder på att detta konfliktmönster kommer att förändras inom överskådlig tid. Potentiella motståndare kan 
dock vara traditionellt strukturerade och ha modern och kvalificerad utrustning men agera irreguljärt.”
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närmast kan karakteriseras som en fing-
ervisning i början av rapporten men den 
följs ej specifikt upp med konsekvenser 
för utbildning och förbandsproduktion. Be-
greppet COIN, eller upprorsbekämpning, 
omnämns inte alls. En motvilja att befatta 
sig med ordet ”upprorsbekämpning” kan 
möjligen förnimmas hos såväl politiker 
som i militära kretsar. 

Innebörden av en blandad form av fö-
rekommande krigföringstyper är förvisso 
densamma oaktat hur den än etiketteras, 
men nya eller nygamla begrepp har som 
regel fler syften än att  utgöra en, helst 
begriplig, benämning. Tidigare och möj-
ligen alltmer ifrågasatta ledord som t ex 
RMA (Revolutions in Military Affairs) 
tenderar att förlora sin bärkraft. Nya kom-
passriktningar behövs. Att internationell 
krishantering med allt fler deltagarnationer, 
behöver kunna se vägen, eller ljuset, är än 
mer påtagligt i takt med att det framstått 
minst sagt problematiskt att snabbt och 
högteknologiskt vinna fred kirurgiskt. 

Människors vilja och förmåga att utöva 
motstånd, t o m mot det yppersta som 
dagens militära högteknologi förmår att 
framställa, har i vissa avseenden utgjort 
kontrarevolution mot det tänkta framtida 
kriget. 

Är då COIN en helt ny väg som utstakas 
efter högteknologins försök till ”Gods’s 
eye – war fast and furious”?  Är den bara 
en fram tills nu inte studerad men faktiskt 
befintlig del i RMA-konceptet? Eller i alla 
fall befintlig del i den svenska småstats-
utgåvan NBF, Nätverksbaserat Försvar? 
Debatten om vad som är vad eller borde 

vara vad, tätt följt av olika sakområdesföre-
trädares missionering om egna förtjänster 
för att vinna COIN kommer att bölja fram 
och tillbaka en tid framöver.

När ”Bombs from the sky” inte vinner 
”Hearts and minds”, och ”Boots on the 
ground” är dyrt och farligt, har åter behovet 
av nytänkande slagit igenom. När nu den 
amerikanska armén behöver vidareutbild-
ning och annan träning än den för tradi-
tionell konventionell strid, blir COIN ett 
inlägg i debatten om förmågan till ”väpnad 
strid” löser alla uppgifter. 

 ”Long time Trust” kan vara en felande 
länk och det är exakt vad i grunden COIN 
handlar om. Litteraturen bekräftar åter-
kommande, oavsett om det är Maos, Tran-
quiens eller Galugas bläck vi ser spåren av, 
dimensionen bestående förtroendekapital 
som den grundläggande beprövade erfa-
renheten i småkrigs genomförande eller 
motverkan. Detta oberoende om det rör 
sig om  förtroende från lokalbefolkningen 
i städer, öknar eller i djungler. Ser man 
företeelsen COIN som en taktik inom 
krigets irreguljära ram så är detta andra 
sidan av den reguljära kontextens premie-
rade direkta anfalls- eller försvarstaktik 
mot konventionella styrkor. För att göras 
hanterbar behövs en ”irreguljära krigets 
grammatik”, utan vilket krigets lexikon blir 
halvt. COIN idag kan ses som ett försök till 
fortsatta penndrag i dess mindre lästa kapi-
tel. Inte ofta omnämnt i dagens debatt kring 
COIN, men en teoriansats finns att bygga 
på i Clausewitz ”Om kriget”, sjätte bokens 
tjugosjätte kapitel ”Folkbeväpning”.5

Jag avser här teorier  och en doktrin som 
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beaktar och hanterar insatsrummets vidare 
variabler. Med vidare variabler menas för-
hållningssätt som beskriver förmåga att 
hantera väpnad strid för warfighting också 
parallellt med counterinsurgency, sett som 
hantering av asymmetriska hot bland och 
från folk, upprors- eller motståndsbenägna 
beroende på från vilken sida man betraktar 
frågan. Behov finns att behandla den irre-
guljära kontextens djupare innebörd och be-
skriva ledningsbehov i staber med officerare 
som är tränade att planera och genomföra 
parallell COIN och Warfighting.

I korthet gäller det att kunna tänka 
”runt och fyrkantigt” samtidigt, därför att 
det handlar om olika sätt att föra krig. I 
detta inkluderas även förmåga att inse och 
kommunicera erfarenheter bakåt/hemåt 
för pragmatisk och snabb omsättning till 
anpassade förbandsförmågor, inte enkom 
intill absurdum förenklat, digitaliserat 
militärt systemtänkande och utrerat för-
svarsindustrigynnande manöverkrig som 
är elektronikdominerat. 

COIN i irreguljär kontext kommer dock 
att bli en strid också om vad som är dess 
vitala beståndsdelar och vem som ska äga 
dessa. Det är inte oväntat, men problema-
tiskt som alltid när ansträngningar snabbt 
utmynnar i strider om vem som ska få 
resurser för dess lösande, snarare än vad 
som löser problemet.

En orsak till det framför allt påtagliga 

amerikanska intresset är problematiken i 
insatsområdena i samband med det glo-
bala kriget mot terror. Bakgrunden till 
det i ett ovanligt högt tempo framdrivna 
amerikanska COIN-lokomotivet under 
ledning av dåvarande generallöjtnanten 
David H Petraeus är hans och flera andras 
dyrköpta erfarenheter från Irak och även 
Afghanistan. Kort sagt, aldrig har så 
många dött, trots så många elektroner och 
direct actions, för så ohållbar stabilitet.  
Vägvalen för dessa transformeringsbehov 
och kommande revirstrider i dess följe 
kommer att bli många. Som ett exempel 
är U S Air Force redan under mobilisering 
för att få en avsevärt större, och enligt dess 
syn, självklar andel av COIN-myntet.6

Vad innebär detta och vad finns i den nya 
omgången begrepp och förklaringar till 
en militär verksamhet som har att hantera 
icke-statliga aktörer? Vad innebär det för 
Sverige och Försvarsmakten? Och innebär 
det något för andra civila myndigheter som 
i det multinationella multifunktionella 
perspektivet ska vara interoperabla med 
militära kapaciteter? Kommer Försvars-
makten i sin konceptutveckling att välja 
ett svensk förhållningssätt eller kommer 
brittiskt eller amerikanskt synsätt att anam-
mas? Hur kommer EU att ställa sig till en 
civil och militär gemensam COIN-doktrin?  
Kommer till att börja med debatt och upp-
fattningar att grunda sig på innebörder av 

5  von Clausewitz, Carl: Om Kriget, s 478–483, Bonniers Fakta Bokförlag AB, Stockholm 1991
6  Counterinsurgency from above, Meilinger, Philip S:  i  Air Force Magazine, june 2008, s 36–39. 
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problemområdet eller kommer redan en 
kontrovers om7 ordet ”upprorsbekämp-
ning” att göra det nya ledordet COIN 
mer till besvär än nytta? Oaktat vilket vill 
denna artikel anlägga några perspektiv på 
problemområdet.

begreppen

Begreppen Irreguljär krigföring och COIN 
har använts och definierats olika genom 
tiderna. Vi har inte sett slutet på varianter 
och tolkningar. Debatt och fokus kommer 
troligen att både handla om innebörder 
och om huruvida begreppen alls ska an-
vändas. För närvarande definieras t ex IW 
i U S DOD JP 1-02, men inte i den ett år 
gamla COIN Field Manual (som är den 
första gemensamma för U S Army och U S 
Marine Corps ). 

Begreppen definieras i USA som följer 

 Irregular warfare:  A violent struggle 
among state and non-state actors for le-
gitimacy and influence over the relevant 
population(s). Irregular warfare favors 
indirect and asymmetric approaches, 
though it may employ the full range of 
military and other capacities, in order to 
erode an adversary’s power, influence, 

 and will. Also called IW. (US DOD JP 
1-02, 30 May 2008).

 Counterinsurgency: Those military, 
para military, political, economic, psy-
chological, and civic actions taken by a 
government to defeat insurgency. Also 
called COIN (JP 1-02). Denna definition 
är utgångspunkten för U S COIN Field 
Manual.

IW finns inte med i NATO AAP-6 (2008).  
COIN har en tid lanserats som ”the key 
word” för transformering av markstrids-
krafternas förmåga till vad som förr kalla-
des ”Small Wars”.8 Å andra sidan används 
IW i större utsträckning än COIN inom 
konceptutvecklingen vid U S Joint Forces 
Command. 

I den senaste försvarsberedningsrap-
porten, återfinns irreguljär krigföring som 
begrepp. Detta omfamnar såväl metoder 
som gerillakrigföring, terror och vanligt 
militärt förbandsuppträdande dock i min-
dre skala, som medel/aktörer där såväl 
statliga som icke statliga och kriminella 
inkluderas. En skillnad mot den amer-
ikanska definition är att målet med denna 
krigföring inte tas upp. Det är att vinna 
folkets stöd (både i operationsområdet och 
i motståndarens hemmaland) till skillnad 
mot reguljär krigföring som traditionellt 
siktar till att bryta motståndarens väpnade 
styrkor och vilja. 

Ej heller utrycker den svenska förklar-

7  Framför allt Frankrikes agerande i Algeriet under 50-talet och erfarenheter beskrivna i klassikern i ämnet 
Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency  av Roger Tranquier, Library of Congress Cataloging-
in-Publication  Data, Praeger Security International, 2006

8  Small Wars Manual, U.S Marine Corps, 1940 edition, University Press of the Pacific, 2005 (reprinted) 
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ingen att det ofta handlar om indirekta 
angreppsmetoder och inte direkta dito, 
eller att sammanhanget karakteriseras av 
”a violent struggle”, d v s en högre nivå på 
striderna. Det lär framkomma ytterligare 
behov att diskutera hur man i Sverige vill 
och tänker förhålla sig till begreppet irre-
guljär krigföring. I närtid kommer denna 
fråga att behöva hanteras avseende För-
svarsmaktens konceptutveckling eftersom 
kommande multinationella experiment 
(MNE) där Sverige deltar, troligen kommer 
att fokusera just på irreguljär krigföring. 

COIN-begreppet kan sägas innefatta 
motmedel mot uppror (insurgency) och 
berör alla typer av motmedel där det mi-
litära instrumentet endast är ett. Det har 
identifierats som en grundsanning genom 
tiderna från kolonialkrigen och anti-upp-
rorsexpeditioner som ofta varit långvariga 
insatser, t ex Malaysia 1948-1960.9 Be-
greppets räckvidd är tydligt multifunktio-
nellt. COIN kan utgöra en del av Irregular 
warfare, såvitt mot ståndaraktiviteterna de-
finieras som varande uppror (insurgency). 
Definitionen inom U S Department of 
Defence av insurgency är; “An organized 
movement aimed at the overthrow of a con-
stituted government through use of subver-
sion and armed conflict” (JP 3-05).

Begreppet Irregular warfare, vilket nu 
synes användas som övergripande para-

plybegrepp inom den amerikanska kon-
ceptutvecklingen,10 har i sin definition en 
vidare räckvidd och adresserar dels parters 
status, dels kampen/i insatsområdet. Här 
betonas att väpnad förmåga kan växa upp 
till ”full range”. Vidare anges att det inte 
bara är legitimiteten som eftersträvas  utan 
även inflytande över befolkningen med 
relevanta befolkningsgrupper. Det senare 
utgör dock en huvudingrediens i COIN-
aktiviteter i kampen mot ”insurgency”. 

Många djuplodande analyser kring ovan 
kommer att se dagen ljus, inte minst uti-
från vad som bli folkrättsligt möjligt och 
korrekt att adressera. Oaktat detta deltar 
Sverige redan idag i ett av de två primära 
utvecklingsområdena för COIN och Irreg-
ular warfare, nämligen Afghanistan. 

Såtillvida handlar det om hur man ska 
hantera frågan om vad Försvarsmakten 
används till begreppsmässigt och, oaktat 
etikett, vilka reella förmågor och vilka 
operativa koncept som man multinationellt 
kan enas kring. Allt sker i akt och mening 
att militära förband bättre ska kunna bidra 
med säkerhet för stabilisering och normali-
sering inom ramen för gemensamma man-
dat (FN). Hur EU ställer sig till begreppen 
kommer givetvis att styra svensk nomen-
klaturdiskussion. Vi kan också komma att 
få se uppdrag till såväl FHS som FOI för 
att få en bild av hur omvärlden ser på de-

9  The conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya, Third edition 1958,  Hailer Publishing, S:t Petersburg, 
Florida, 2006 (reprinted)

10  Irregular Warfare (IW) Joint Operation Concept (JOC) Version 1.0, U.S DoD, 11 Sept 2007
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finitioner innan ”fötter sätts ned eller hålls 
mer flexibelt svävande”. Så har skett t ex 
rörande begreppet ”expeditionär” som med 
olika adresseringar (förmåga, operation) 
utgör våra dagars nya modebegrepp.

trender och utveckling i usa och 
storbritannien (uk)

Förenklat är min övergripande bedömning 
att den nyfödda amerikanska COIN-
begreppet syftar till att U S Army ska 
förmås ta upp vissa kompetenser som 
under kalla kriget utan saknad omdiri-
gerades till U S Army Special Forces. 
Deras huvudinriktning, med arv från 
andra världskrigets amerikanska Office 
of Strategic Service (OSS), föregångare 
till CIA rörande bl a covert actions och 
uppbyggt efter brittiska Special Operations 
Executive –SOE-modell,11 var, och är,  
Unconventional warfare (UW).12 Huvud-
inriktningen var ursprungligen stöd till 
motståndsrörelser i Europa i händelse av 
en sovjetisk överrullning. Vietnamkriget, 
dåtidens misslyckade försök att bekämpa 
en inledningsvis asymmetrisk motståndare 
med överlägsen militär styrka, medförde 

att U S Special Forces användes i omvänd 
roll. D v s att ”via lokala ombud” bekämpa 
gerillarörelser (counter-guerilla warfare). 
Förmågan till unconventional warfare kom 
dock att nära nog bortklinga i takt med att 
krigets utgång snarast möjligt skulle glöm-
mas. Detta till skillnad mot Storbritanniens 
mer framgångsrika småskaliga politiska 
krigföring med främst specialförband 
under 50, 60 och 70-talen i Asien och Mel-
lersta Östern, som medförde en fortsatt och 
betydelsefull förmåga till UW.

Inom den brittiska försvarsmakten är 
traditionen och vanan att använda special-
förband och totalt sett strategiskt-operativt 
verka inom området unconventional 
warfare, djupare och större än inom det 
amer ikanska militära etablisemanget. Or-
sakerna till detta är många men dessa ligger 
utanför föreliggande artikel. Med COIN 
torde USA i första hand söka vidga arméns 
förmåga och bygga upp en insikt om att det 
är en fråga av ”comprehensive” karaktär. 
Mot den bakgrunden utgör de annars liv-
ligt ifrågasatta EBAO-ansträngningarna, 
Effects Based Approach to Operations, en 
helt passande kompasskurs. 

Ett särskilt problem om man vill utveckla 

11  Aldrich, Richard: The Hidden Hand. Brittain, America and Cold War Sectret Intelligence. John Murry 
(Publisher Ltd), London 2001. Boken ger bild av statliga, civila hemliga organisationer för Special Ope-
rations och bakgrunder till vad som också skulle komma att påverka framväxten av kalla krigets militära 
SOF.

12  Unconventional Warfare;  A broad spectrum of military and paramilitary operations, normally of long 
duration, predominantly conducted through, with, or by indigenous or surrogate forces who are organized, 
trained, equipped, supported, and directed in varying degrees by an external source. It includes, but is 
not limited to, guerrilla warfare, subversion, sabotage, intelligence activities, and unconventional assisted 
recovery. Also called UW. (JP 3-05). 
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förmågan till unconventional warfare, är att 
denna förmåga inte i särdeles stor utsträck-
ning längre finns kvar hos de amerikanska 
specialförbanden. I vilken utsträckning 
främst brittiska specialförband13 har vårdat 
denna disciplin sedan Kuwaitkriget, med 
inriktningen mot stridsuppgifter och jakt 
på Scud-missiler, fram till nutidens gene-
rella ”hunter-killer”-inriktning i Afgha-
nistan, återstår att bedöma. Merparten av 
västeuropiska länders specialförband har 
en huvudinriktning mot strid eller spaning 
och mycket begränsat mot unconventional 
warfare. En intressant analys rörande 
uppgiftsinriktningar för specialförband 
ur ett småstatsperspektiv tecknas av Tom 
Robertsen i boken  Making New Ambitions 
Work; The Transformation of Norwegian 
Special Operations Forces.14

Behov av ökad förmåga till unconven-
tional warfare inom COIN och inom Ir-
regular warfare generellt är under debatt 
i USA idag. Kopplingen till detta är att 
grunden för unconventional warfare är av, 
genom och med lokalbefolkningen under 
lång tid. En inriktning som står i direkt 
motsats till det som dominerat special-
förbandsinsatser under den senare delen 
av operationerna i Afghanistan. ”Direct 

Actions” med trekanten specialförband-
signalspaning-flyginsatser har blivit 
råd ande insatssvar och enkannerligen ett 
högst konventionellt svar på det irreguljära 
kriget.

utmaningar och utblick
För alla som har att förhålla sig till COIN 
framförs i den pågående debatten att 
kalla-krigets COIN-kontext är borta och 
att modern COIN är avsevärt mer komplex 
att hantera. Mångfalden av aktörer på 
båda planhalvorna är vida större än t ex 
vad som gällde för britterna i Malaysia, 
vilken insats brukar framhållas som en av 
de få riktigt lyckade COIN-kampanjerna. 
Att COIN inom den militära sfären inte 
varit särskilt högprioriterat generellt sett, 
är historiskt förståeligt med beaktande av 
RMA-ledstjärnan, och därmed problema-
tiskt. Frågan blir hur specialförbanden 
kommer att styras mot eller från delom-
rådet unconventional warfare. Det senare 
blir fallet om området lyfts bort från det 
amerikanska försvarsdepartementet för att 
bli en helt civil funktion som det var under 
1950-talet innan Special Forces bildades 
och det nya CIA fick breddad arsenal än 
enbart underrättelstjänst.

13  Connor, Ken: Elitstyrka SAS, Från Ökenkrigare till Ghost force. Historiska Media. Lund 2001. En be-
skrivning som uppges skriven utifrån längsta tjänstgöringsperioden inom SAS-regementet. Omfattande 
kopplingar görs till de politiska syftena med SAS operationer och lika omfattande kritik levereras såväl 
mot ledning av förbandet internt som externt.

14 Robertsen, Tom: Making New Ambitions Work; The Transformation of Norwegian Special Operations 
Forces, Norwegian Institute for Defence Studies No 1 2007. Här belyses just den begränsade förmågan 
till Unconventional warfare.
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I sig kan COIN bli en ny RMA, kanske 
med frånvaron av försvarsindustriernas 
tydliga dirigentpinne. Eller så kommer 
det att bli ett för svårt ämne att så tydligt 
adressera såsom det gjorts i USA. Från 
brittisk sida synes det mer kunna bli en 
återkommande revidering av kända stor-
heter. Under alla omständigheter behöver 
förmågan att multinationellt och multi-
funktionellt kunna verka med COIN mot 
irreguljära aktörer förbättras. Det kräver 
i sig trupp och förband med gedigen sol-
datvana generellt och specialförband som 
inte enbart kan frita gisslan och genomföra 
raider. Som en möjlig nyckel i irreguljär 
kontext för vissa kretsar fram Unconven-
tional warfare som den väpnade delen av 
ett koncept enligt vilket människor där de 
bor och verkar ges möjlighet att ta ansvar 
för sin egen säkerhet. En fortsättning på 
Clausewitz 26:e kapitel i andra boken med 
andra ord.

Några pusselbitar saknas och några 
behöver slipas till. Däremot kvarstår en 
stor utmaning, en minsta gemensamma 
nämnare multinationellt (t ex inom EU) 
för hur man ska tänka, förstå, planera och 
leda militära insatser parallellt med eller 
nära sekventiellt i ett mer komplicerat 
”småkrig” med ibland klara risker för 
”storstridsdagar”. Denna form av ”både-
och”-krig har benämnts som ”3-block war” 
(där det tredje benet är humanitära insatser) 

även om man i denna modell  i viss mån ser 
mer renodlat på respektive krigföringsform 
inom olika delområden

Begreppet Hybrid War15 smälter samman 
utmaningarna ”småkrig” och ”större krig” 
avseende såväl teknologinivå som aktörs-
staus, mål och metoder inom samma ope-
rationsrum. Det rör sig om utmaningen att 
parallellt både strida och leda warfighting 
och COIN över tiden. 

Utmaningarna rörande den irreguljära 
delen av krigföring, inklusive lednings-
förmåga och samordning, inte minst av de 
civila och militära komponenterna, kom-
mer att vara många. Detta gäller från ett 
doktrinärt perspektiv, såväl formulerat som 
– än viktigare – anammat från general till 
soldat, överfört till koncept och förbands-
produktion. I flera avseenden går ett sådant 
doktrinperspektiv tvärs emot etablerade 
traditionella militära västerländska synsätt 
och i generationer inpräglade attityder till 
”småkrig”. Utvecklingen kommer heller 
inte vara självklar eller enkel ens inom de 
konventionella styrkornas ”egna irregul-
jära”,  d v s specialförbanden. 

Colin S Gray16 beskriver i sin Another 
Bloody Century en framtid med initialt 
övervägande irreguljära miljöer och insats-
områden men därefter ånyo traditionella 
mellanstatliga reguljära krig. Rörande 
specialförbandens roll irreguljärt, tecknar 
Gray tre problemområden i framtiden. 

15  Hoffman, G Frank: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy 
Studies. Arlington, Virginia 2007

16  Gray, Collin S: Another Bloody Century. Weidenfeld & Nicolson, London 2005. Kapitel 6, s 248–254
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Kommer specialförbanden kunna ut-
vecklas i kvalitét och kvantitet så att de 
med högsta ledningens förtroende kan 
ges global räckvidd lika tidigt som uthål-
ligt? Hur ska specialförbanden kunna ha 
tillräckligt djup kulturkompetens i sina 
numerärt växande led och mer allomfat-
tande operationsområden? Och för det 
tredje ;  Kommer specialförbanden fortsatt 
kunna vara ”specialförband” eller får ut-
ökningarna på bekostnad av kvaliteten till 
konsekvens att  endast välutbildad militär 
”stöttrupp” finns?

Vidare konceptuella och förmågerela-
terade frågor blir om och hur förband ska 
etiketteras med tydlig IW- eller COIN-
förmåga eller om denna ska anses såsom 
redan inrymt i den befintliga, främst 
markrelaterade, utbildningen. Kanske blir 
signalen att säkerhetsbataljonen väl passar 
i denna kontext? Det blir intressant att följa 
konceptutvecklingen framöver, liksom 
eventuella pekpinnar i nästa perspektiv-
planerapport från Försvarsmakten. IW 
och COIN löses inte enbart med Special 
förband, SF, de handlar om större helheter. 
Å andra sidan löses de inte utan SF och där-
med kommer frågetecken upp på ritbordet 
för nästa svenska SF-generation. Slutligen 
kommer IW/COIN-behoven och därtill 
anpassad underrättelse- och säkerhetstjänst 
rimligen att påverka minst två sektorer 
som vanligen är flaskhalsar. Det gäller 
dels kvalitativa analytikergrupper i sådant 
antal att dessa räcker till aktuella lednings-
nivåer  och specifika inhämtningsorgan, 
dels underrättelse- och säkerhetsledning 

för styrning av inhämtning och delgivning 
i den troligen ökande volymen av processer 
och koordinationsmöten som karakterise-
rar CJTF-konceptet (som Sverige utbildar 
officerskåren mot).

I det senare fallet behöver IW/COIN-
kunnande operativt/taktiskt utvecklas eller 
mera realistiskt betraktat – börja införas 
systematiskt. Det berör både forskning 
och utbildning.

avslutning
Denna artikel behandlar några, för många, 
nya begrepp som används allt flitigare 
om militära förmågor internationellt. Ett 
av begreppen adresseras i försvarsbered-
ningens rapport. Oavsett hur de kommer 
att uttolkas, kvarstå eller ges nya namn, 
finns ett antal innebörder kvar. Det kom-
mer att krävas kompetens och förmåga för 
att i närtid höja nivån av kunnande inom 
områdena ”småkrig” och specialoperatio-
ner. Det rör sig också om vidare fält än 
precisionbekämpning av ”key actors” med 
specialförband som genomför direktanfall 
eller målinvisar flygstridskrafter. Vad det 
handlar om är en ökad förståelse för indi-
rect approach i krigföring med andra mål, 
medel och metoder än vad den västerländ-
ska försvarsarkitekturen uppvisar. I grun-
den är det synsättet som behöver utvecklas. 
Enbart äldre kunnande och erfarenheter 
från klassisk counterinsurgency som ”The 
Malayan Emergency” kommer inte räcka. 
Bilden är mer komplex idag. 

Även om berörda begrepp i artikeln, 
oaktat varierande definitioner genom åren, 
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inte är nya i sak så är både användning och 
innebörder nya för flera av dagens genera-
tion av politiker och officerare. Vidare är de 
nya i ett multinationellt perspektiv och här 
ligger den största utmaningen. Multinatio-
nellt och civil-militärt (multifunktionellt) 
förhållningssätt till irregular warfare och 
counterinsurgency kommer som minst att 
medföra en sak (utom strider om begrepp) 
och det är att man skapar nödvändiga 
koncept för civil-militär samverkan under 
politisk ledning. Denna triangels hållfast-
het och dess motsats rekommenderas som 
åskådningsobjekt för vars och ens studium 
av historien kring när irregular warfare och 
counterinsurgency lyckats eller inte. 

Kommittémodellen, med utgångspunkt 
i 1950-talet, kommer med största sanno-
likhet att återfinnas även i nästa utgåva av 
brittisk COIN-doktrin och Field Manual. 
Den minsta treenighet som krävs för ir-
reguljär bekämpning är ”Statsledning-
Polis-Militär” applicerad strukturellt 
och geografiskt på alla nivåer och i alla 
områden. Detta är den multifunktionella 
grundarkitekturen, på vilken vidare fram-
gång i counterinsurgency vilar. 

Om det halvt avsomnade konceptet ”Un-
conventional warfare” varit en felande länk 
och kan bli morgondagens verktyg, både 
multifunktionellt och för berörda männ   - 
i skor, behöver ämnet studeras och tas ställ-
ning till. Med detta kan specialförbands 
framtida roller förändras. Sammantaget 
kan vägen mot framtida hybridkrig kanske 

bättre hanteras om det irreguljära delom-
rådet, med counterinsurgency som taktik, 
ges en utbildningsbar och doktrinstödd 
arkitektur. De multinationella experimen-
ten och eventuellt kommande studie- och 
forskningspengar till FHS och FOI torde 
ge oss vägvisare i dessa frågor. Frågan är 
om det blir varningstecken, stopptecken 
eller motortrafikleder? En bedömning är 
att det blir minst några av de förstnämnda 
skyltarna och en för svenskt vidkommande 
behovsanpassad flexibel parkeringsplats i 
avvaktan på ökade internationella riktnings-
visare. Eller så kommer nästa Nordiska 
Stridsgrupp (NBG 11), i mån av slutligt 
realiserande, att lanseras som innefattande 
”COIN-Capability”. 

Oaktat vad som väntar rekommenderas 
läsning av såväl brittisk som amerikansk 
COIN Field Manual av alla som berörs av 
internationella operationer och, som har 
ett intresse av nationens eget försvar nästa 
gång vi hamnar i krig. Också vi kan komma 
att bli utsatta för couterinsurgency om vårt 
försvar inte givits förutsättningar att kunna 
utöva det som är grunden för alla militära 
försvar, att kunna försvara nationen även 
på hemmaplan. 

Författaren är kommendör och tjänstgör 
vid den Krigsvetenskapliga avdelningen 
vid Försvarshögskolans militärveten-
skapliga institution, där han arbetar med 
militärteori.  


