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situationen i afghanistan har till dags 
datum utvecklats till ett läge då kam-
pen mellan det internationella samfun-
det och upprorsmakare i form av krimi-
nella och talibaner utspelar sig bland ci-
vilbefolkningen.1 För att hantera den ut-
vecklingen har det internationella samfun-
det med international Security Assistance 
Force, iSAF i spetsen utvecklat ett strate-
giskt verk tyg, civil samt militär kompe-
tens för att möta de nya premisser som ut-
gör spelpla nen för konflikten. Detta verk-
tyg kallas pro vin cial Reconstruction team, 
pRt.2 Arti keln kommer att behandla det 
närmande som sker mellan de civila och 
militära ak tör erna då de båda måste ar-
beta sida vid sida i ett pRt. Fienden är 
inte längre identifier bar som militär i or-
dets rätta bemärkelse och slagfältet utgörs 
inte längre av en öken eller slätt där kon-
ventionella förband gör upp om striden.3 
inkluderandet av inte bara traditionell civil 
kompetens utan även civil personal i ett mi-
litärstrategiskt tänkande har delvis suddat 
ut gränsen mellan vad som tidigare uppfat-
tades som tydligt civilt och militärt. pRt 
konkretiserar idag med sin kombination av 
civil och militär personal ambitionen om 
en institutionell kapacitet där egenskaper 
och erfarenheter från dessa två olika värl-
dar arbetar sida vid sida. När civilbefolk-
ningen utgör navet i konflikten ställs nya 

krav på att förstå sammanhanget och han-
tera situationen utifrån flera perspektiv.4

militärteoretikern Carl von Clausewitz 
skrev i sin bok ”On War” om vikten av 
att förstå och kontrollera konfliktens drag-
ningskraft eller ”center of gravity”.5 Han 
understryker betydelsen av att förstå kon-
fliktens epicentrum och identifiera väsent-
liga variabler som utgör vägen mot seger. 
Clausewitz analys beträffande vikten av 
att identifiera konfliktens nav och att det-
ta i det givna fallet utgörs av befolkning-
en är något som delas av gamla och nya 
counterinsurgency, COiN-strateger.6 pRt-
konceptet utgör en betydande del i den 
övergripande strategin för Afghanistan. 

min ambition är att belysa närmandet 
mellan det civila och det militära genom 
att undersöka pRt och dess roll som cen-
tral aktör i insatsen i Afghanistan. med 
den idag dominerade COiN-strategin som 
analytiskt ramverk kan nya slutsatser dras 
om huruvida ett generellt civil-militärt när-
mande kan vara en del i lösningen av dagens 
och morgondagens konflikter där motstån-
det inte är konventionellt betingat. en stu-
die av pRt är av vikt då deras agerande ut-
manar rådande normer om vad som är mi-
litära respektive civila uppgifter. Artikeln 
försöker ge svar på två frågeställningar:

Hur förhåller sig de civila och militära 
kontexterna till varandra, dess omgivning 
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och uppdrag när de båda ska verka inom 
ramen för ett provincial Reconstruction 
team i Afghanistan?

Går det att identifiera några utgångs-
punkter för samarbete mellan det civila och 
det militära då provincial Reconstruction 
team utgör enheten för samordning?

till hjälp för att närma mig dessa frå-
geställningar har jag använt mig av olika 
röster/organisationer och institutioner som 
uttryckt sig i frågan. på olika sätt har de 
direkt erfarenhet från pRt-verksamhet i 
Afghanistan.

Förutsättningarna i Afghanistan utma-
nar både rådande normer beträffande kri-
gets logik samt normerna som hittills har 
bekräftat vad som är civila respektive mi-
litära uppgifter. i ett land utan fungeran-
de rättssystem, regering, militär och polis 
är pRt:s uppgift att skapa förutsättningar 
för en stabil utveckling och rekonstruktion 
av regionen i fråga. pRt beskrivs som en 
militär-civil enhet vilken arbetar på regio-
nal nivå med att skapa de rätta villkoren 
för etablerandet av samhälleliga institutio-
ner.7 Den första februari 2010 verkade 27 
st pRts i landet.8 Ofta kännetecknas mil-
jön där pRt vistas av stora problem gällan-
de grundläggande säkerhet och förtroende 
för regeringen. tanken med integrerandet 
av civila och militära förmågor i formen 
av pRts är att åstadkomma åtgärder på en 
bred front som når på djupet i civilbefolk-
ningens vardag.

trots att det civila inslaget utgör endast 
5-10 procent av den totala personalstyrkan 
sträcker sig pRt:s verksamhetsidé utan för 
de traditionella militära ramarna.9 Den tol-
kas i debatten om det civil-militär närman-
det ibland som en del av ett större militär-
strategiskt imperativ för att stävja upprors-
makarnas framfart. Vinnandet av civilbe-
folkningens förtroende ska elimine ra den 
naturliga utgångspunkten för insurgenter-

nas verksamhet. Frågan om huruvida pRt 
utgör ett verktyg i byggandet av staten 
Afghanistan eller med ovannämnda reso-
nemang utgör ett verktyg i en militärstra-
tegisk insats får olika svar beroende på 
vem som får frågan. pRt:s beaktande av 
den civila kontexten får personal från Non 
Governmental Organizations, NGO, och 
civila utvecklingsenheter att starkt ifråga-
sätta deras motiv.10 Frågan varför plötsligt 
civilbefolkningen är intressant för en mili-
tär insats, som pRt till stor del är, närva-
rar ständigt.

Den sjunde oktober 2001 iscensatte den 
uSA-ledda koalitionen ”Operation endur-
ing Freedom” i syfte att störta den tali-
banregim som kontrollerade Afghanistan. 
efter endast två månader av strider var 
talibanerna besegrade. Kort därefter i de-
cember 2001 antog FN:s säkerhetsråd re-
solution 1386 som banade väg för upprät-
tandet av international Security Assistance 
Force, ISAF. Denna multinationella styr-
kas uppgift var att garantera säkerheten i 
Kabul och omkringliggande viktiga mål så-
som Bagram-flygplatsen. Detta skedde med 
framgång och efter två år utökades iSAF:s 
mandat till att sträcka sig utanför stadens 
gränser.11 pRt-konceptet lanserades av uSA 
i slutet på 2002 som ett steg i att både ska-
pa säkerhet i Kabul men även utveckla om-
rådena utanför huvudstaden så att afgha-
nerna själva en dag skulle kunna ta över 
ansvaret för stadens säkerhet och utveck-
ling. De allierade ville helt enkelt utveckla 
ISAF:s framgångar som de haft i Kabul. Två 
år efter det att uSA gått in i Afghanistan 
hösten 2003 började koalitionens militära 
ledning förbereda en övergång från enbart 
krigföring till en fas präglad av stabilise-
rande åtgärder och rekonstruktion.12 Som 
det huvudsakliga operationella initiativet 
fick PRT med sin sammansättning av både 
militär och civil kompetens uppgiften att 
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överbrygga gapet mellan militära operatio-
ner och rekonstruktionsarbetet.13 en roll 
som ställer krav på anpassningsförmåga, 
inte bara sett till geografiskt område utan 
även till förväntningar beträffande det ci-
vila kontra det militära. 

med tiden har kriget i Afghanistan ut-
vecklats till en konflikt där den allmänna 
uppfattningen att segern säkras genom att 
vinna befolkningens förtroende och till-
lit har börjat etablera sig. De allierade an-
passar sedan en tid tillbaka sin strategi ut-
ifrån de rådande omständigheterna vilket 
innebär en kamp bland och om civilbefolk-
ningen, där vinnandet av deras ”hearts and 
minds” ses som framgångsväg mot ett sta-
bilare Afghanistan.14 

Genom att iscensätta projekt på individ-
nivå hoppas iSAF på ett förtjänande av ci-
vilbefolkningens förtroende. i förlängning-
en kan detta innebära ett vinnande av legi-
timitet för den afghanska regeringen. Nå-
got som i sin tur urholkar förutsättningar-
na för kriminell verksamhet.

PRT:s ambition, möjligheter 
och begränsningar 
Den övergripande strategin för att hantera 
en situation där civilbefolkningen utgör na-
vet för konflikten kallas som tidigare nämnt, 
counterinsurgency, COiN.15 Det finns tre 
huvudsakliga inriktningar gällande COiN-
strategi. Robert thompsons Five Principles 
for Successful Counterinsurgency är poli-
tikfokuserad,16 Charles Callwells Ideas 
for Successful Counterinsurgency är mot-
ståndsfokuserad17 och David Galulas Four 
Laws for Successful Counterinsurgency är 
befolkningsfokuserad.18 Denna text präglas 
av den sistnämnda inriktningen av COiN. 
Detta eftersom Galulas aspekter av hur 
COiN ska bedrivas har vidareutvecklats 
av dr David Kilcullen som idag verkar som 

chefstrateg vid kontoret för kontraterro-
rism vid US State Department. Detta inne-
bär att han är tonsättande beträffande im-
plementeringen av COiN-strategi i Af gha -
nistan idag. Strategin är befolkningsfokuse-
rad och kan sammanfattas på följande sätt. 
befolkningen är alltid i fokus, den ska be-
skyddas. Fienden, insurgenterna är inte lika 
centrala som befolkningen. Detta kräver en 
taktisk ansats där grupper av soldater och 
civila agerar utifrån befolkningens vill kor 
för att vinna deras förtroende d v s”hearts 
and minds”.

ur COiN-strategin har jag kunnat iden-
tifiera tre centrala teman som återkommer 
som nyckelbegrepp varpå dess teori vi-
lar. Identifieringen av teman grundar sig i 
ett hänsynstagande till vad strategin i sig 
självt lyfter fram som centrala aspekter i 
förhållande till dess villkor. Dessa teman 
är: samverkan, säkerhet och utveckling. 
Definitionerna är hämtade ur dokumen-
tet Tactics in Countersinsurgency utgivet 
av uS Army.19 Samverkan definieras som 
en ”Comprehensive approach” där civila 
och militära kompetenser arbetar sida vid 
sida.20 Säkerhet preciseras som en tidpunkt 
i COiN-insatsen då civil säkerhet kan ga-
ranteras,21 slutligen definieras utveckling 
inom COiN när grundläggande samhälliga 
institutioner börjar rota sig och förhindrar 
laglöshet och upprorsverksamhet. Syftet 
med denna kategorisering är att för läsaren 
skapa en struktur och överskådlighet gäl-
lande presentationen av min diskussion och 
resonerandet kring dess frågeställningar. 

Den övergripande filosofin, att använ-
da civila och militära kompetenser tillsam-
mans för att kväsa insurgenterna och ska-
pa hållbara förutsättningar för en stabil 
återuppbyggnad, väcker frågor kring hu-
ruvida pRt:s agerande är rimligt eller ej. 
Det dubbelbottnade mandatet består allt-
så i ett taktiskt imperativ projicerat genom 
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en humanitär ansats. Något som per defi-
nition förutsätter någon typ av samverkan 
mellan det civila och det militära.

i PRT Handbook och CFM går det tyd-
ligt att läsa, om än mestadels implicit, att 
COiN som en del av den samlade ansträng-
ningen är vägen framåt. Redan 1964 häv-
dade David Galula att upprorsmotverkarna 
skulle ta varje tillfälle i akt att hjälpa civil-
befolkningen i form av att initiera projekt 
inom ekonomi, medicin, socialt stöd samt 
kultur.22 inga tillvägagångssätt skulle ute-
slutas. Detta för att bana väg och finna ”in-
körsportar” till civilbefolkningens förtro-
ende och sympatier för regeringen. ett ci-
tat från PRT Handbook belyser pRt-ernas 
förhållande gentemot COiN-strategin.

the mission of a pRt is to work with all 
available stakeholders and resources to 
bring stability to a population group by 
enabling the legitimacy and effectiveness 
of governance and government institu-
tions.23

Ovan ser vi hur pRt har ambitionen om 
en ”comprehensive approach” d v s ett 
sam man förande av olika egenskaper, civi-
la som militära. Detta genom att inkludera 
kraf ter som tillsammans ska marginalisera 
insur genternas spelplan. Rädda barnen är 
skep tiska till detta. ”Comprehensive app-
roach”-ambitionen utgör en central del i 
den counterinsurgency-strategi som appli-
ceras runt omkring i landet, det är de med-
vetna om.24 en strategi som har sin hemvist 
i en militär diskurs. parallellt med att pRt 
arbetar med att minska upprorsmakarnas 
utrymme i den samhälliga kontexten me-
nar de att det för dem så viktiga ”huma-
nitarian space”25 successivt som en kon-
sekvens av ett närmande av den civila och 
militära kontexten marginaliseras (Rädda 
barnen 2004:4). Generalsekreteraren för 
Sven ska Afghanistankommittén (SAK), Pe-

ter brune stämmer in. budskapet är svårt 
att miss tolka.

tyvärr måste vi be militären att hålla sig 
borta från våra kliniker och skolor. Denna 
relation är säkerligen ömsesidig. militären 
vill inte ha okända och obehöriga på sina 
domäner – samma sak gäller för oss.26 

pRt som operationellt instrument för 
COiN-insatsen nämns inte ofta explicit 
i Counterinsrigency Field manual, CmF, 
som är amerikanska arméns doktrin röran-
de hur COiN-arbetet ska bedrivas, detta 
trots att det på pappret besitter utmärkta 
egenskaper och inneha lämpliga resurser 
i förhållande till en övergripande strategi. 
beträffande orsakerna för samverkan går 
följande resonemang att identifiera. 

... a means to extend the reach and enhan-
ce the legitimacy of the central governme-
nt.27

... pursue security sector reform, build lo-
cal governance, or execute reconstruction 
and development.28

Ovanstående korta citat tydliggör syf-
tet med att systematisera ett arbetssätt 
där civil och militär personal samarbetar. 
Skapandet av legitimitet för den afghans-
ka regeringen gentemot civilbefolkning-
en utgår från ambitionen att etablera pro-
jekt som kan föra den berörda provinsen 
framåt. men är det verkligen så enkelt som 
det verkar när man läser PRT Handbook? 
major thoman Vrenn gård som innehaft 
olika chefsbefattning ar vid missionerna FS 
12 och FS 16 i Afghanistan med inriktning 
mot COiN-insatser menar att en stor del 
av problematiken med samverkan gällan-
de det civila och det militära är att det från 
den civila sidan råder en osäkerhet rörande 
vem man faktisk arbetar för.29 Han redogör 
för en intressekonflikt som är ofta återkom-
mande i diskussionen angående närmandet 
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av det civila och militära. De civila resur-
serna inom pRt i form av politiska rådgi-
vare m m måste i större utsträckning agera 
tillsammans med militären, trots att de är 
just civila rådgivare, anser Vrenngård.

betraktar vi det civila klustret som åter-
finns utanför PRT kan helt andra krav stäl-
las på hur samarbetet med militären ska ut-
formas. Sveriges kontingent som utgör ett 
pRt i mazar-e-Sharif har enligt brune en 
relation till Svenska Afghanistankommittén 
som beskrivs som god. Vem som jobbar 
med vem och för vem är tydligt. på frå-
gan om ett sammanflätande av den militä-
ra kontexten med den civila och de konse-
kvenser ett sådant samarbete kan få svarar 
brune.

... vi är noga med att det är direkt far-
ligt om svensk trupp skulle refere-
ra till att den verksamhet vi inom 
Afghanistankommittén genomför beror 
eller hänger samma med det svenska mili-
tära engagemanget i dessa områden.30

brunes perspektiv i den här frågan delas av 
andra NGOs på plats. låt mig ge ett exem-
pel. lokala representanter från bistånds-
organisationen CARe har vittnat om de-
ras möten med talibaner runt omkring i 
landet.31 Så länge organisationen arbetade 
själva utan kontakt med militären sågs de-
ras närvaro som problemfri. Samtidigt var 
de väldigt tydliga med att om detta munt-
liga avtal skulle brytas i och med kontakt 
med militär skulle personalens säkerhets 
hotas.32 Denna typ av budskap lämnar inte 
utrymme för undantag och provisorisk 
samverkan med militären. Samtidigts finns 
det NGOs som ser pRt som ett skydd vil-
ket möjliggör genomförandet av deras in-
satser.33 Samverkan som möjlighet och hin-
der är med andra ord en ständigt närva-
rande diskussion på fältet. Vrenngård åter-
ger sina erfarenheter från sin tid i bosnien, 

en mission som också krävde en samver-
kan och balansgång mellan det civila och 
militära. Han efterlyser en huvudman 
som ansvarar för samordningen.34 united 
Nations High Commissioner for Refugees, 
uNHCR, stod bl a för att ett samlat grepp 
skulle genom syra insatsen där och då. efter 
två perioder i Afghanistan undrar han var 
den samordningen finns?

Det jag vill påvisa med dessa vittnesmål 
är komplexiteten och spänningen som pRt 
blir en del av i närmandet av den humani-
tära sfären. brune påpekar här att det är 
upp till pRt och militären att tydligt väl-
ja vilket perspektiv som gäller, inte bara 
på den strategiska nivån utan även dagli-
gen på fältet, och vidare vara beredda på 
att anpassa sig om inte annat för att vär-
na och respektera relationen mellan taliban 
och NGOs. 

Utveckling och  
säkerhet som ambition
tittar vi vidare på vilka rekommendationer 
gällande evolutionen av PRTs som USAID 
ger i sin utvärdering av pRts samlade in-
sats framkommer det tydligt att de ifråga-
sätter strävan efter delat ledarskap.35 Deras 
iakttagelser väger tungt då USAID som 
statligt biståndsorgan utgjort en aktiv del 
av de amerikanska PRT. De hävdar att det 
explicita ledarskapet får kliva tillbaka då 
kontinuerligt två perspektiv ska värderas 
(det civila kontra det militära), något som 
i längden risker att leda till ambiguitet och 
minskad effektivitet.36 Även om utveck-
lingsprojekt på teoristadiet kan tas fram 
genom ett ”dubbelhuvat” ledarskap me-
nar de att implementeringen av projektet 
kompliceras och till och med riskerar att 
komma till intet när dubbla chefstrukturer 
från dessutom olika kontexter ska hantera 
frågan. 
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Detta påstående stärks av professor 
Andrea m lopez som menar att pRt:s styr-
ka utgörande civil och militär kompetens 
också är dess svaghet.37 Deras organisation 
konkretiserar ambitionen om ett allsidigt 
förhållningssätt gentemot Afghanistans be-
hov, däremot är det inte lika självklart att 
den utgångspunkten i agerandet gentemot 
civilbefolkningen genererar det utfall som 
önskas. Ambitionen skapar med andra ord 
både förmågor och oförmågor, inte minst 
gällande pRt:s utvecklingsfokus. 

i PRT Handbook kan vi se fler indika-
tioner på en vilja att skapa ett system och 
tillvägagångssätt för att närma sig den ci-
vila kontexten med en civil ansats. länken 
mellan den pågående COiN-insatsen och 
pRt:s roll i den tydliggörs. 

the pRt is an important component of 
the counterinsurgency campaign. A criti-
cal role for the pRts enroute to stability is 
to continuously shape the security and go-
vernance environment through active en-
gagement with all levels of provincial so-
ciety, as well as civil service and security 
force capacity building.38

Konceptets mål att vinna ”hearts and 
minds”39 bland civilbefolkningen blir där-
för en central ambition. När pRt:s arbe-
te börjar accepteras ökar chansen för att 
skapa viktiga nätverk mellan civilbefolk-
ningen, lokala allierade, formella liksom 
informella ledare till pRt.40 Genom att im-
plementera projekt som starkt påminner 
om traditionellt utvecklingsarbetet hop-
pas man på att kunna uppnå en grad av 
förtroende som ska utgöra en grund för 
legitimitet. 

Ovan kan vi se ett förfaringssätt använ-
das som vid ett första ögonkast påminner 
om traditionellt bistånd och – hjälparbete. 
Åtminstone är skiljelinjerna så små att de 
både blir svåra att dra och se. Förhållandet 

mellan en comprehensive approach och 
counterinsurgency-strategi som här tyd-
liggörs kan antingen ses som en manöver 
som banar väg för ett legitimerande av re-
geringen41 eller som en ”våt filt” som läg-
ger sig över befintliga biståndsorganisatio-
ners möjlighet att etablera långsiktiga och 
genomtänkta biståndsprojekt.42 beaktande 
pRt:s potential prövas deras förmåga och 
framgång som aktörer både gentemot civil-
befolkningen och mot viktiga samarbets-
partners såsom biståndsorganisationer vars 
förhållande till pRt är grundläggande för 
utfallet av insatsen. 

med ”hearts and minds” som en bety-
dande del av COiN-strategin kan vi fråga 
oss om pRt som bärare av denna har för-
mågan och resurserna att långsiktigt stävja 
insurgenternas verksamhet? Vänder vi oss 
till CFM kan vi läsa om hur den betonar 
vikten av att skapa legitimitet för insatsen, 
behålla initiativet och skapa ”trovärdiga 
nätverk” inte sällan gentemot biståndsor-
ganisationer.43 Numera Harvard-baserade 
forskaren paul Fishstein, som har många års 
erfarenhet från Afghanistan i egenskap av 
lärare och rådgivare i frågor rörande agri-
kultur, har genom Feinstein international 
Center släppt rapporten Winning Hearts 
and Minds? Examining the Relationships 
between Aid and Security in Afghanistan’s 
Balkh Province. i den rapporten problema-
tiserar Fishstein kring begreppet ”winning 
hearts and minds” ur ett säkerhetsperspek-
tiv. Han understryker vikten av att vara 
medveten om hela kedjan gällande COiN 
och att sätta in det enskilda utvecklingsbi-
draget i ett större sammanhang. utveckling 
som en konsekvens av säkerhetsfrämjande 
arbete kräver ett holistiskt perspektiv som 
konstant måste prövas.44 i förhållande till 
detta menar Kilcullen i sin syn på COIN-
strategin att framgången i operationalise-
randet av COiN är beroende av att just 
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var je akt sätts in i det övergripande syftet, 
vil ket är att eliminera insurgenterna.45 

USAID delar Kilcullens syn på hur ar-
betet i Afghanistan ska struktureras. Sam-
tidigt understryker de vikten av kontinui-
tet i sann utvecklingsanda.46 Något som 
de även får stöd av från COiN-teoretikern 
David Galula, som menar att effektivitet 
och snabbt avtryck genom kontinuitet är 
av avgörande betydelse.47 Vägen till säker-
het genom ”hearts and minds” köps inte 
lika lätt av Rädda barnen som i sin rap-
port, Provincial Reconstruction Teams 
and Humanitarian-Military Relations in 
Afghanistan har en kritisk hållning till det 
inom COiN så populära begreppet. 

preserving the boundaries between hu-
manitarian and military spheres of activi-
ty will require mutual clarification of ro-
les and activities in areas where the two 
domains intersect. the experience of the 
pRts has demonstrated that one of the 
greatest threats to erosion of the bounda-
ries emanates from relief activities under-
taken by civil-military entities, including 
‘hearts and minds’ activities.48 

Citatet uttrycker en stark skepticism gente-
mot pRt humanitära imperativ och oför-
måga att överhuvudtaget genomföra hu-
manitära inslag. 

Logiken finns där gällande COIN. 
Agerar vi på ett sympatiskt sätt gentemot 
civilbefolkningen ökar troligen deras vilja 
att stötta koalitionens soldater istället för 
insurgenterna. Kilcullen är dock snabb med 
att påminna om att all COiN utgår från 
en militär kontext där vinna krig och inte 
sympatier är uppdraget. med detta dock 
inte sagt att en seger kan vinnas genom att 
vinna sympatier. Följande citat från en av 
hans artiklar där han ingående förklarar 
sina tankar kring sin COiN-strategi är svår 

att misstolka, ”Calculated self-interest, not 
emotion, is what counts”.49 

brune menar att frågan angående säker-
het och utveckling är mer eller mindre en 
ickefråga. ”en vacker slogan som tagit allt 
för stort utrymme utan att dess faktiska 
kausalitet har kunna förts i bevis”.50 För 
att nyansera en diskussion som ofta lan-
dar i en kontrovers om säkerhet kontra ut-
veckling lyfter han in begreppet utbildning 
som central utgångspunkt för utveckling. 
Rädda barnen väljer också att problemati-
sera kring sambandet mellan begreppen sä-
kerhet och utveckling som nästintill själv-
skrivna axiom. De landar dock i en insikt 
om att kausaliteten mellan rotade ”san-
ningar” måste om inte annat kunna mätas 
för att sedan utvärderas. 

”The Conflict Ecosystem”
”Winning hearts and minds”, respekte-
ra vikten av ”humanitarian space” och 
”com prehensvie approach” är begrepp 
som alla tillsammans formar den verklig-
het som pRt dagligdags kommer i kon-
takt med. Som en teoretisering av den mil-
jö som pRt är en del av lanseras begreppet 
”The Conflict Ecosystem” av Kilcullen ut-
ifrån den befolkningsfokuserande COiN-
strategin. en beskrivning av den verklighet 
varigenom konfliktens olika aktörer verkar, 
och där varje aktör kämpar för att leva och 
maximera sitt verkansområde. i det föl-
jande ämnar jag genom att återvända till 
PRT Handbook, CFM, Rädda barnen och 
USAID:s rapporter om PRT närmare se på 
hur begreppet säkerhet och utveckling ter 
sig i det som COiN-strategin väljer att för-
klara som ett ekosystem. Fokus ligger på 
begreppen säkerhet och utveckling.

placerar vi aktuella deltagare såsom mi-
litären, statliga och ickestatliga biståndsor-
ganisationer, civilbefolkningen, afghanska 
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regeringen, etniska grupper och inte minst 
insurgenterna, i form av talibaner, krimi-
nella m fl i ekosystemet åskådliggörs före-
trädare för olika perspektiv, viljor och be-
hov i förhållande till den rådande situatio-
nen. För att fullfölja denna metafor med 
ekosystemet kan vi ta i beaktande att dessa 
aktörer ständigt försöker anpassa sig och 
utveckla sig i förhållande till omgivningen. 
Detta föranleder en värld som postulerar 
att där initiativet finns, där sätts även dag-
ordningen. Detta försök till maximerande 
av påverkan sprunget ur en grupps, orga-
nisations eller institutions samlade agens 
äger inte bara rum inom det stora ekosyste-
met utan även inom COiN-utövarnas sam-
manhang. Sett från detta perspektiv tydlig-
görs en inneboende konflikt där civila och 
militära perspektiv med respektive agenda 
kommer på kollisionskurs med varandra. 

När den traditionella militära strukturen 
genomför sina operationer med mål att ta 
geografiska platser är PRT:s uppgift att ur 
ett säkerhetsperspektiv se till att rätt förut-
sättningar för utveckling etableras som ett 
led i att borga för det huvudsakliga syftet 
med COiN, nämligen kontroll genom vin-
nandet av civilbefolkningens förtroende. 
Det finns dock en kritik mot att PRT inte 
svarar för en tillräcklig hög standard beträf-
fande säkerheten.51 utformat för att kunna 
frambringa säkerhet men också utveckling 
och rekonstruktion blir pRt ibland ifråga-
satta för att inte göra rätt bedömning angå-
ende hur mycket fokus som ska läggas på 
säkerhet respektive utveckling/bistånd. 

med andra ord är det rimligt att anta att 
det under ytan finns en förväntan på PRT, 
att där de verkar ska eller bör det vara sä-
kert att vistas för andra aktörer med stöd-
jande funktioner. Denna förväntan har 
pRt som mål att lägga över på den af-
ghanska armén och polisen. De ska själva 
kunna utgöra de skydd andra aktörer inom 

ekosystemet behöver. Vrenngård berättar 
att det svenska pRt under den tiden han 
var i Afghanistan fokuserade på just detta. 
Han kunde tydligt se hur det arbetet givit 
resultat då han vid en senare mission kun-
nat konstatera att det svenska pRt beträf-
fande säkerhet har kunnat gå från en mer 
aktiv roll till en mer stödjande roll.52

Kritiken om att PRTs inte skulle vara 
tillräckligt ”militära” i sin ansats kommer 
vid närmare granskning från ett oväntat 
håll. Rädda barnen hävdar i sin rapport att 
pRts på olika håll inte lyckats stoppa sam-
mandrabbningar mellan krigsherrar eller 
förhindra etableringen av kriminella gäng. 
Deras iakttagelse vittnar om de stora utma-
ningarna ett pRt står inför. 

While the military component of a pRt 
represents a credible interlocutor for sup-
porting the disarmament of militias, the 
pRts have not played a proactive role in 
this area. because of the small size of the 
pRts, military commanders must make 
pragmatic decisions regarding the extent 
to which they can ‘push’ local warlords to 
disarm, when the cooperation (or at least 
non-interference) of the same warlords is 
central to the overall political and mili-
tary objectives of the NAtO and uS-led 
Coalition alliances.53 

Detta utdrag ur Rädda Barnens rapport 
visar tydligt på en ambivalens i förhållan-
de till uppdraget. en tveksamhet som re-
sulterar i en ambiguitet där risken för att 
lite blir gjort på olika områden, men ald-
rig tillräckligt på något. Kilcullen hävdar 
att COiN-arbetets fokus ska främst ligga 
på säkerhet eftersom det är på den punkten 
ett pRt har som störst chans att leverera. 
Vägen till förtroende går genom att skapa 
en säker miljö, något som är mätbart och 
konkret. inom COiN är skapandet av sta-
bilitet nyckeln till allt det andra. Vikten av 
att hålla löften gentemot lokalbefolkningen 
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och visa integritet menar Kilcullen genere-
rar den respekt som är grundläggande för 
att sedan ta den lokala COiN-insatsen till 
nästa nivå, utveckling och rekonstruktion. 
Om vi återigen läser utdraget från Rädda 
Barnens rapport ser vi hur en målkonflikt 
breder ut sig där bekämpandet av insur-
genter även kan vara de individer som pRt 
sedan måste förhandla med i fas två (hold 
eller build) av COiN-insatsen. 

Fishstein berättar om att de främsta ”dri-
vers of insecurity” efter att ha intervjuat af-
ghaner är fattigdom, arbetslöshet, korrup-
tion, kriminella element och en svag reger-
ing.54 Detta raster av utmaningar leder förr 
eller senare fram till frågan om pRt har den 
kompetens, trots civila och militära färdig-
heter som krävs för att stå med ena foten i 
utvecklingsspåret och med den andra i sä-
kerhetsspåret? COiN-strategin svarar med 
att det ena genererar det andra och att det 
inte finns några indikationer inom strate-
gin som pekar på att något annat än just 
pRts skulle göra jobbet bättre.55 lopez 
passar dock på att ge denna självsäkra bild 
en törn då hon i nästa mening menar att 
ett upprätthållande av säkerheten som sker 
från ett pRt kan komma att underminera 
viljekraften bland den lokala polisen och 
militären att själva ta det yttersta ansvaret, 
något de måste göra den dagen pRt läm-
nar området. Här kan vi alltså se tendenser 
till en kontraproduktivitet sprungen ur allt 
för dominerande pRts. 

Frågan, utveckling genom säkerhet eller 
säkerhet genom utveckling drar diskussio-
nen om det civila och militära mötet i pRt 
till sin spets. Ambitionen om en organisa-
tion som kan hantera två starka kontexter 
(den civila och den militära) utmanar pRt 
som stödjande verktyg i samhällsbyggan-
det. låt oss med dessa resonemang beak-
ta utbildningen som brune lyfte upp i fö-
regående analysdel som en bärande del av 

den totala utvecklingen. Kan det vara så att 
pRt:s mandat ska sträcka sig till säkerhet 
men inte längre, d v s inte till utveckling 
och utbildning? eller tvärt om att ordet 
”reconstruction” ska avskala all förknipp-
ning med militär verksamhet för att foku-
sera på rekonstruktion genom utbildning? 
i rapporten Provincial Reconstruction 
Teams and military relations with inter-
national and nongovernmental organiza-
tions in Afghanistan hävdar författarna 
Michael J Dziedzic och Michael K Seidl 
att pRt endast borde verka i de område-
na där det uppenbart är för farligt att vara 
utan vapen. till de områden där civila or-
ganisationer redan existerar ska pRt inte 
söka sig.56 Ovan stående resonemang för 
oss delvis till frå gan om pRt egentligen 
bara borde ägna sig åt säkerhetsarbete och 
inte inkludera huma nitär utveckling? Sett 
genom COIN-stra tegin så återfinns svaret 
då säkerhet, politik och ekonomi tillsam-
mans utgör den matris inom vilken säker-
het byggs. essensen i COiN-strategin är 
just samverkan mellan det civila och det 
militära. medveten om att upprorsmotver-
karnas mål är att genom vinnandet av le-
gitimitet bland befolkningen komma åt in-
surgenterna ställer sig brune två relevanta 
frågor; ”Vems säkerhet har vi egentligen i 
fokus? Och vad definierar vi som verklig 
säkerhet?”57

Vrenngård menar att bistånd i sig utgör 
ett maktmedel och i förlängningen kan ses 
som en väg att gå mot en säkrare region.58 
Detta påstående delas av anhängarna till 
pRts då deras styrka och kapacitet utgörs 
av att kunna angripa den samlade proble-
matiken utifrån ett holistiskt perspektiv. 
Samtidigt som många ifrågasätter teamens 
förmåga att på ovanstående grunder app-
licera ett holistiskt förhållningssätt gen-
temot provinsen i fråga så är de flesta av 
åsikten att ett pRt med sina militära inslag 
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åtminstone är kapabla till att skapa och 
upprätthålla säkerhet om inte annat för 
den stund de själva är där. Vi vet att ”hearts 
and minds”-insatserna utgör en stor del av 
pRt:s åtgärder gällande återuppbyggnad 
och rekonstruktion. men hur ser struktu-
rerna ut bakom detta grepp? tidigare be-
lystes syftet med dessa insatser sett från ett 
pRt-perspektiv. ett syfte som präglades av 
ett kraftigt militärstrategisk imperativ. Om 
vi ser närmare på hur pRt går till väga för 
att lösa uppgifterna som biståndsaktör ut-
skiljs ytterligare nyanser i bedömningen av 
deras förmåga att sammanföra det civila 
och det militära.

Commander’s emergency Response 
prog ram, CeRp,59 är ett sätt att snabbt fri-
göra ekonomiska medel för pRt att använ-
da till att starta upp projekt som ska rea-
lisera deras vilja att bidra till uppbyggan-
det av landet. brune menar dock att quick 
impact projects, Qip, som blir resultatet av 
användandet av pengar ur programmet är 
beviset på att syftena kontexterna emel-
lan (den civila och den militära) inte är de-
samma i det korta perspektivet.60 Qips där 
militären med sina civila krafter försöker 
vinna ”hearts and minds” leder med andra 
ord till en humanitär ”snuttifiering”, där 
endast det mätbara i det korta perspekti-
vet spelar roll. brune låter sig inte impo-
neras av ansträngningarna att korta ned 
den byråkratiska snårskogen då syftet lik-
väl inte domineras av ett långsiktigt tän-
kande. Om de allierade hade varit seriösa 
med sina humanitära insatser menar brune 
att Qip hade genomfört lip (long impact 
projects).61 

i viljan att leva upp till sitt mandat blir 
Qip en genväg att ta. Fishsteins rapport lyf-
ter dock fram ett varnande ord gällande att 
den snabba vägen kan underminera af gha-
nernas egen kraft att bygga sitt land. bris-
ten på utvecklingsteori och kunskaper om 

bistånd inom militären riskerar att skapa 
en mentalitet som i längden blir kontrapro-
duktiv likt övertagandet av hanteringen rö-
rande säkerhet. Den hjälpande handen som 
är naturlig att sträcka ut till fattiga afgha-
ner väcker falska förhoppningar där hjäl-
pen underminerar den egna förmågan till 
utveckling.

i sökandet på svaret om det går att iden-
tifiera några utgångspunkter för samar-
bete mellan det civila och det militära då 
provincial Reconstruction team utgör en-
heten för samordning riskerar upptäck-
terna bli att PRT befinner sig i en ”no-win 
situation”. De riskerar att stöta sig med 
många och mycket om de tar en mer ak-
tiv roll i säkerhets- och utvecklingsarbetet 
samtidigt som de anklagas att göra för lite 
om de blir mindre synliga gällande vissa 
områden bland de andra aktörerna i eko-
systemet. Det finns en underliggande öns-
kan om att pRts ska ta ställning och vara 
antingen eller, men som förkroppsligare av 
comprehensive approach avgör situatio-
nen på fältet vilken diskurs som ska få do-
minera, den militära eller den civila. pRt 
ska inte bara hantera en verklighet. De ska 
också leverera och visa på möjligheterna 
till en alternativ ”verklighet” jämfört med 
den som för tillfället råder. Afghanistans si-
tuation sett genom Kilcullens ekosystem vi-
sar vilket komplext sammanhang som pRt 
måste hantera. en fråga som är sprungen 
ur denna svårhanterliga miljö är t ex om 
biståndet är behovsbaserat och om det är 
strategiskt baserat? pRt blir enkla att se 
som enheter användande sig av en militär 
logik med civila drag, snarare än två kon-
texter som arbetar parallellt. 

PRT som en del av flera 
narrativ
Säkerhets- och utvecklingsinsatser som 
till väga gångssätt att angripa den rådande 
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prob  lematiken inom ”the conflict ecosys-
tem” skapar den verklighet pRt har att 
han tera. ett parallellt och gemensamt han-
terande mellan det civila och militära gäl-
lande säkerhet och utveckling medför som 
analysen visat målkonflikter och en oför-
måga att prioritera. Analysen har hittills 
belyst svårigheterna med att just priorite-
ra och skapa en hållbar miljö för samver-
kan mellan det civila och militära. i den 
sista analysdelen ämnar jag ta diskussio-
nen ett steg djupare genom att problema-
tisera kring pRt som en del av ett militärt 
och civilt narrativ. Vi lämnar diskussio-
nen om hur det civila och militära hante-
ras inom pRt för att närmare se på var-
för de olika kontexterna agerar såsom de 
gör. Vilken roll spelar kontextbundna nor-
mer och värderingar i förhållande till ett 
pRt? Samverkan som tydlig ådra i COiN-
strategin utgör ensamt temat varigenom 
det civila och det militära analyseras. 

Låt oss försöka finna de bakomliggande 
strukturerna till varför det civila och mili-
tära ofta hamnar i åtskilda slutsatser angå-
ende vad som behöver ske för att få landet 
på fötter.

Frågorna som Rädda barnens rapport 
väckte i föregående avsnitt vittnar om att 
pRt som en del av lösningen på situatio-
nen i Afghanistan är en organisation som 
vare sig den vill det eller inte måste röra sig 
mellan olika miljöer, kontexter och verk-
lighetsbilder. ett spann av organisatoriska 
skillnader, seder, normer och outtalade ko-
der formar ett militärt och ett civilt narra-
tiv som genom pRt måste mötas.64 utöver 
denna utmaning möts de av en befolkning 
vars perception av verkligheten skiljer sig 
mot gängse västerländsk uppfattning om 
hur sakernas ting förhåller sig. Den kul-
turrelativistiska förmågan ställs på prov 
både inom varje pRt och i förhållande 
till afghanernas samhälle. en samstämmig 

beskrivning av verkligheten är till synes 
svår att åstadkomma och därmed även en 
gemensam utgångspunkt för hur den ska 
hanteras. 

Författaren och militärhistorikern mar-
tin Van Creveld menar att genom tiderna 
har en viktig förutsättning för att den en-
skilde soldaten ska lyckas med sin uppgift 
varit att personen i fråga slagits för något 
viktigare och större än sig själv.63 ”the cau-
se” som motivet över alla andra och den 
inneboende kraft som formar soldatens 
mening och anledning till att agera har va-
rit en av nycklarna till framgång i operatio-
nen. Det gemensam kollektiva idealet blir 
något som genomsyrar hela den militära 
kulturen och slutligen skapar och formar 
soldatens personliga agens i förhållande till 
dess uppgift. Ambitionen om en compre-
hensive approach måste hantera friktionen 
mellan två verkligheter. på samma sätt som 
Van Creveld talar om soldatens mening 
och drivkraft kan man identifiera en mot-
svarande drivkraft inom det civila klustret. 
Drar vi sedan ut analysen av denna ”me-
ning” utanför pRt gränser och projicerar 
den genom NGO:s prisma blir avståndet 
mellan det civila och militära kantat med 
värden, uppfattningar, dogmer och kon-
textuella formaliteter som måste tas hän-
syn till inom ett PRT. Kilcullen ser denna 
utmaning och är noga med att understryka 
att hans utveckling av COiN som gestaltas 
i tankarna om ”three pillars och counterin-
surgency” är i första hand ett ramverk för 
att olika aktörer ska finna sin plats i insat-
sen.64 Han menar att fokus bör ligga på att 
utforma system för samarbete istället för 
system för operationalisering. Galula näm-
ner begreppet ”counter-cause” och hävdar 
att genomförande av COiN-insatsen, ska 
ske snabbt efter det att den utlovats och att 
syftet delas av alla som ses som avsändare 
är grundläggande för långsiktig framgång. 
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Det är hur budskapet uppfattas som spelar 
roll, inte vad du faktiskt säger. 

pRt som en betydande del i försöket av 
lösningen på Afghanistans situation blir 
som tidigare konstaterats en av de aktörer 
som tydligast bär COiN-strategins riktlin-
jer. CFM framstår överlag som ett doku-
ment där inte mycket har lämnats åt slum-
pen. Detaljrika beskrivningar på tillväga-
gångssätt rörande konkretiseringen från 
strategi till taktik genomsyrar hela arbe-
tet. USAID må vara en integrerad del av 
de amerikanska pRt men det faktum att 
NGOs överlag med sitt etablerade förtro-
ende bland civilbefolkningen inte hanteras i 
CFM är anmärkningsvärt. Sloan mann ver-
kar som USAID:s rådgivare åt ”Combined 
Joint Special Operations task Force” i 
Afghanistan och i egenskap av länk mel-
lan specialförbanden och USAID menar 
han att militären måste tänka bortom an-
vändandet av våld som enda medel och bi-
ståndsorganisationerna måste släppa den 
naivitet han upplever att många har beträf-
fande insurgenterna.65 Detta erfarenhets-
baserade råd öppnar för nya angreppssätt 
att hantera upprorsmakarna på. Kritikerna 
är dock övertygade om att när de interna-
tionella styrkorna är involverade i ett brett 
spektrum av roller som innebär att bomba 
opiumfält, ta till fånga insurgenter, bygger 
skolor och kliniker så skickas signaler till 
civilbefolkningen som kan vara svåra för 
dem att hålla isär och placera i sitt unika 
sammanhang. Allt som pRt gör sänder 
en signal. För många signaler menar kriti-
kerna underminerar legitimiteten för pRt. 
Kilcullen delar den meningen men väljer att 
se dessa signaler som en del av den totala 
utformningen av insatsen. information om 
insatser såsom var och varför de genom-
förs ska signalera en kraftfull och svårfel-
tolkad kungörelse om vad kontentan av 
COiN-agerandet innebär. 

Rädda barnen åberopar implicit i sin ut-
värdering av pRt att den militära ådran 
och diskursen är för stark. 

Military contingents make up all but five 
to ten per cent of pRt personnel. Given 
that the pRts are undertaking activiti-
es across a range of sectors, it is unrea-
listic to expect that they can also pre-as-
sess, initiate, and sustain relief operations 
in a way that will ensure that such opera-
tions effectively address the humanitarian 
needs of the population.66 

Något som skulle kunna ses som en huma-
nitär partikularism tar form där till synes 
inga grundläggande moraliska principer 
styr agerandet utan det domineras av ett 
situationsbundet handlande. likt den po-
litiska och moraliska partikularismen får 
pRt svårt enligt NGOs att se vad som är 
bäst i längden, de snabba resultaten räknas 
och uppnås genom enligt kritikerna tvivel-
aktiga metoder som inte gagnar dem de ska 
gagna. Vrenngård är tydlig med att påpeka 
att ”det är afghanernas omgivning vi besö-
ker”.67 erfarenheter han drar av sina mis-
sioner är att utveckling och säkerhet måste 
byggas tillsammans med afghanerna på de-
ras villkor. Långsiktigheten finns där men 
den måste afghanerna själva stå för.

Antropologen Anna Simmons skriver i 
sin artikel i antologin Anthropology and 
the United States Military att dagens väs-
terländska militärer är delvis skolade i im-
perialistisk historia. en följd av att ha stu-
derat militära kampanjer som skett i im-
perialismens tecken, menar hon, gör det 
svårt för det militära sammanhanget att 
ändra fokus från ”they were inferior, we 
beat them” till ”they are still inferior but 
they are our equals”68 ett fokus som förut-
sätts för att lyckas med implementeringen 
av COiN-strategin. en synsätt som i och 
med pRt även måste hanteras av den civila 
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kontexten. ett tydligt exempel på det är 
följande. Återkommande talas det om bar-
bariet som de militära upprorsbekämparna 
möter. påpekandet av motståndarnas ”icke 
normativa beteende” och brist på accep-
tans för krigets både skrivna och oskriv-
na regler skapar och upprätthåller en ”vi 
och dem”- känsla mellan soldat och upp-
rorsmakare.

these amoral and often barbaric enemies 
survive by their wits, constantly adapting 
to the situation. Defeating them requires 
counterinsurgents to develop the ability 
to learn and adapt rapidly and continu-
ously.69 

lokalbefolkningens perception av hur pRt 
går tillväga är inte bara av vikt att vara 
medveten om för att anpassa insatsen utan 
har även betydelse i ett större perspektiv. 
De attribut och egenskaper upprorsmakar-
na tillskrivs kan den fredliga delen av be-
folkningen möjligen uppfatta som en be-
skrivning av dem med. professor Stathis N 
Kalyvas vid Yale University problematise-
rar vidare kring etiska betänkligheter som 
resultat av ett militärt narrativ. Genom att 
anamma perspektivet att befolkningen ut-
gör “center of gravity” (för att använda 
Clausewitz term) riskerar man i sin iver att 
gå från strategi till taktik att förenkla vad 
som faktiskt utgör insurgenternas planhal-
va.70 på samma sätt som pRt kan ses som 
organisationer som verkar i flera kontexter 
återfinns befolkningen i en värld med otyd-
liga gränser mot de kriminella närverken. 

i mötet av vardagen bär de militära och 
civila resonemangen båda på sin histo-
ria och sitt förhållningssätt till uppgiften. 
Dessa två världar ska genom PRT samlas i 
en institutionell kapacitet. Vrenngård vitt-
nar från sin tid i det svenska pRt om pro-

blem som komplicerade denna process. 
Den ”development advisor” han hade att 
arbeta med saknade egna verktyg för att 
vidta åtgärder beträffande utveckling, nå-
got som resulterade i att den resurs som 
var tänkt att vara till för militären och dess 
närmande av civilbefolkningen blev mer el-
ler mindre tandlös.71 i hanterandet av ut-
veckling och säkerhet krävs enligt Kilcullen 
just en institutionell kapacitet som byggs 
utifrån en bred erfarenhetsbas. Vrenngårds 
delgivning visar att den institutionella ka-
paciteten är något som inte räcker bara för 
att det finns på pappret. 

För att förstå sammanhanget som pRt 
verkar inom måste vi försöka synliggö-
ra de bakomliggande strukturerna som 
lett till att de uppfattas och agerar såsom 
de gör. legitimiteten efter nästan 10 år i 
Afghanistan måste ständigt förtjänas gen-
temot, civilbefolkningen. pRt som bärare 
av ett relativt diskret och civilanpassat sätt 
att bedriva den afghaniska insatsen på blir 
lämpliga verktyg att humanisera det militä-
ra och öka det så viktiga förtroendekapita-
let som insatsen behöver. Kilcullen är tydlig 
med att desto mer våld som används desto 
sämre går kampanjen.72 

två världar i en kontext, eller två kon-
texter i en värld? Frågan kan ses som en lek 
med ord eller en beskrivning av hur ovan 
genomförda diskussion sammanfattar pRt 
verklighet. Stegen mellan strategi och tak-
tik gör att de civila och militära kontexter-
na möter en verklighet på fältet där pRt:s 
ambitioner lätt kommer på kollisionskurs 
med kontexternas olika normer och värde-
ringar. Genom att synliggöra dessa friktio-
ner och ta analysen bortom organisations-
matriser och verkligheten som den vid en 
första anblick ter sig kan vi få en ökad för-
ståelse för pRt:s villkor och dess samman-
länkande av civilt och militärt. 
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Slutsatser
textens frågeställningar tillika ingångar för 
diskussionen lyder: Hur förhåller sig de ci-
vila och militära kontexterna till varandra, 
dess omgivning och uppdrag när de båda 
ska verka inom ramen för ett provincial 
Reconstruction team i Afghanistan? Går 
det att identifiera några utgångspunkter för 
samarbete mellan det civila och det militära 
då provincial Reconstruction team utgör 
enheten för samordning? Situationer, ut-
maningar och problem har diskuterats och 
lyfts fram med avsikt att förstå pRt som 
en aktör vars agerande inkluderar både ett 
militärt och ett civilt angreppssätt. 

Inom PRT finns det tydliga polariteter 
som måste hanteras för att projektet ska 
accepteras inom den civila kontexten. idag 
utgörs pRt av ett sammanhang som inte är 
kongruent. Viljan att sammanföra kunska-
per är god men kolliderar med etablerade 
normer, betraktelsesätt och verklighetsbil-
der. Detta måste bejakas, beaktas och han-
teras av alla inblandande parter. 

Samverkan, utveckling och säkerhet är 
semantiska metaforer vilka används både 
i den civila och militära kontexten för att 
kvalitetsbeskriva resultatet av pRt-insatser. 
med utgångspunkt i dessa teman redovisas 
fem stycken konklusioner vilka visar på 
PRT och civil-militära utmaningar. Dessa 
är:

• Det råder ingen gemensam målbild 
mellan det civila och militära be-
träffande den övergripande insat-
sens syfte i ett kortare perspektiv.

• De civila och militära kontexterna 
utgör två starka narrativ som båda 
återfinns i PRT, men även mellan 
pRt och andra civila aktörer som 
t ex NGOs. Dock saknas ett gemen-

samt civil-militärt narrativ som kan 
utgöra en grund för samarbete.

• Parallella processer mellan den ci-
vila och den militära kontexten be-
träffande bedömning och hantering 
av säkerhetsfrågor och utvecklings-
frågor undergräver ett samlat age-
rande på det sättet pRt förordar.

• Det militärstrategiska imperativet 
som COiN-operationerna medför 
och pRt mer och mer blir en del av 
verkar som en kil mellan det civila 
och det militära.

• Robusta samarbetskulturer saknas 
som en konsekvens av ovanstående 
slutsatser.

Dessa slutsatser vittnar om en komplicerad 
miljö där vilja och ambition måste hante-
ras med en öppenhet gentemot den kontext 
som aktören ifråga inte själv är en naturlig 
del av. Ambitionen att sammanföra det mi-
litära och det civila som pRt förkroppsli-
gar är god. Det är dock en lång väg kvar att 
vandra tills tillräcklig acceptans och res-
pekt visas dessa kontexter emellan för att 
pRt ska nå sin fulla potential. Genom för-
troende och dialog kan förutsättningar for-
mas för att bygga gemensamma utgångs-
punkter och målbilder för vad som behö-
ver göras i länder med liknande problem 
som Afghanistan. 

utifrån dessa slutsatser kan ett antal 
nya diskussionsutmaningar och frågeställ-
ningar presenteras. Hur utvecklar vi vida-
re en samarbetskultur där det finns utrym-
me för gemensam reflektion för att kun-
na kalibrera gemensamma insatser? Hur 
formar vi civil-militära samarbetskulturer 
som i sin tur kan bana väg för nya håll-
bara strategier i komplicerade konflikter? 
behöver vi vidare utveckla forum för natio-
nell och internationell dialog i dessa för oss 
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alla högaktuella frågor. Hur analyserar vi 
pRt:s bidrag i detta avseende? Vilken dis-
kussionsansats är användbar för att förstå 
dessa komplexa sammanhang?

Jacob Birkeland är fil kand i social antro-
pologi och fil mag i stats vetenskap.
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