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Internationella operationer 
Analysstöd*

…Americans should insist on leaders   who 
will foster debate and welcome disciplined 
dissent. These leaders should be surround-
ed by advisors chosen primarily for their 
relevant experience and demonstrated 
competence, not their ideological purity 
and partisan loyalty**

Inledning
Svenskt deltagande i internationella ope-
rationer skiljer sig på flera sätt från försvar 
av svenskt territorium. 
Några exempel:

Vi kan på ett helt annat sätt välja 
vårt engagemang i en internationell 
operation (om vi skall delta, vad vi 
skall delta med, hur lång tid vi skall 
vara engagerade etc), även om det 
kan finnas vissa åtaganden som 
gentemot EU.

Även om vårt deltagande volym-

•

•

mässigt är litet är de internationella 
operationerna ofta komplexa med 
många aktörer, asymmetrier och 
ovan terräng.
Rules of Engagement, ROE är an-
norlunda.
Massmedia och allmänhet har en 
mer kritisk inställning i fallet in-
ternationella operationer.
Logistiken är mer komplicerad vid 
internationella operationer.

Analysstöd kan ges i olika faser som berör 
internationella operationer. 
Överblick:

1. Policy, doktrin, strategi…

 Frågorna i detta block rör vår vilja att 
delta i internationella operationer. Vilka 
är våra preferenser när det gäller olika 
typer av internationella operationer 
(geografiskt, typ av operation, sam-
arbetspartners, mandatgivare, bidrag 

•

•

•

av överingenjör Jan Foghelin

*  I denna artikel nämns främst militära resurser. En mer ambitiöst artikel hade även tagit upp de civila.
** Dobbins, J:“ Who Lost Iraq? Lessons from the Debacle“, s 61-74 i Foreign Affairs, vol 86, nr 5, septem-

ber/oktober 2007 (citat s 74).
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– förbandstyper och totala volymer)? 
Denna typ av frågor behandlas i för-
svarsberedningen och Försvarsmaktens 
perspektivplanering och förbandsut-
vecklingsplan.

2. Konkreta beslut om deltagande
 I denna fas har vi att ta ställning till kon-

kreta förslag om deltagande i en interna-
tionell operation. Riksdag och regering 
beslutar. Försvarsdepartementet och 
Försvarsmakten bereder. Beslutskriterier 
kan t ex vara hur viktig är operationen 
för oss, folkligt stöd, kostnader, risker, 
samarbetspartner, sannolikhet för att 
operationen lyckas etc.

3. Planläggning av vårt deltagande i 
operationer (tillsammans med andra 
deltagare)

 Försvarsdepartementet och Försvars-
makten behöver i denna fas lösa alla 
praktiska problem såsom definition av 
uppgifter, ROE, utrustning, personal, 
logistik etc.

4. Genomförande
 Under genomförandet skall uppföljning 

ske mot uppställda mål. Vid behov be-
höver taktik, förbandssammansättning 
m m omprövas.

5. Uppföljning
 Efter akutskedet, när huvuddelen av för-

banden åkt hem, behövs en bevakning 
så att indikationer tidigt kan ges om nya 
stridigheter. En ambitiös redogörelse för 
”lessons learned” behöver utarbetas.

Analysstöd i olika skeden

Allmänt
Tillgången på stridskrafter i de västliga 
demokratierna har krympt efter det kalla 
krigets slut. Samtidigt som efterfrågan 
– exakt från vilka kan vara en fråga att 
fundera över – på militära resurser för in-
ternationella insatser förefaller vara större 
än tillgången.  Möjligheterna att effektivi-
sera verksamheten genom att ersätta män 
med maskiner eller att utnyttja förband från 
utvecklingsländer har inte visat sig vara så 
stora. En utveckling kan dock komma.

Knappa resurser i förhållanden till stor 
efterfrågan borde leda till en hårdhänt prio-
ritering utgående från klara kriterier och 
realistiska uppskattningar av vad som kan 
nås med olika nivåer på insatserna. Detta 
förefaller inte alltid vara fallet.

Osäkerheterna vid tidiga bedömningar 
rörande resultaten av internationella insat-
ser har visat sig vara betydande. Brist på 
djup kunskap rörande konflikternas natur 
och effekter av insatta styrkor har lett till 
flera misslyckade insatser. Ett visst mått 
av önsketänkande i kombination med 
”grupptänkande” leder ibland till en för 
stor optimism vid beslut om insatser. 

Mot bakgrund av ovanstående borde det 
finnas plats för ett kritiskt – konstruktivt 
bidrag från analytiker.

För att undvika de vanligaste fällorna 
borde man ha någon sorts checklista att 
gå igenom före beslut om internationella 
insatser. Ett exempel på en lista av detta 
slag återfinns i bilaga 1.
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Policy
Det finns ett antal direkta och indirekta 
argument för att Sverige skall delta i 
internationella operationer för att främja 
sin säkerhet.

Exempel:
Att hjälpa till att lösa problemen i 
det land eller den region där insat-
sen görs.
Att främja Sveriges säkerhet (dy-
namik i konflikten som gör att 
Sverige på ett eller annat sätt kan 
drabbas).
Att bädda för ett framtida stöd till 
Sverige genom att visa sig vara en 
lojal partner.
Att vidga sitt inflytande på opera-
tionerna genom att delta själv.
Positiv påverkan på det internatio-
nella systemet såsom respekt för 
mänskliga rättigheter…
Främjande av ”good-will” genom 
att vara en pålitlig partner för FN, 
EU etc.
Att höja kvaliteten på våra förband 
genom deltagande i ”skarpa” ope-
rationer.
Att göra reklam för militärmateriel 
som vi vill sälja på export.

Ett minimikrav borde vara att det finns en 
tyngd i de två första argumenten.

Ovanstående skäl (flera finns) för svenskt 
deltagande i internationella operationer 
leder inte direkt och på ett enkelt sätt till 

•

•

•

•

•

•

•

•

vilka förband vi skall särskilt förbereda för 
internationella operationer. Samtidigt är det 
inte av rent ekonomiska skäl försvarbart att 
förbereda samtliga förband för dessa insat-
ser internationellt. En prioritering måste gö-
ras. Prioriteringen måste utgå från behovet 
av olika förbandstyper internationellt men 
också våra särskilda intressen.

Analyserande bidrag borde kunna ge 
stöd för en effektivare urvalsprocess. Det 
finns många särintressen som kan leda till 
ett mindre gott urval.

Att delta i internationella operationer 
är förknippat med kostnader och risker. 
Kostnader för att transportera förband till 
operationsområdet och för att genomföra 
verksamhet där. Risker för att förbanden 
får förluster och för att terrorism etc skall 
drabba Sverige som ett resultat av delta-
gandet i operationen. Det finns anledning 
att undersöka olika alternativa bidrag (om 
valmöjligheter finns) utifrån effekter, kost-
nader och risker.

Beslut om deltagande i en internationell 
operation
För att lyckas med en internationell opera-
tion (att nå ett end-state med begränsade 
resurser under en begränsad tid) krävs en 
korrekt uppfattning om konfliktens karak-
tär och vad som kan uppnås med insatser 
av skilda slag. Även om det finns många 
böcker och rapporter som redovisar erfa-
renheter från internationella operationer 
saknas det tumregler, modeller etc som 
kan användas för att skatta resursåtgång 
(förband och tid) för olika typer av inter-
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nationella operationer. En brist som borde 
kunna åtgärdas med ett internationellt 
samarbetsprojekt.

En orsak till en mindre lyckad interna-
tionell insats är brister i analysen av en 
konflikts karaktär. Det är nog möjligt att 
skapa sig en ”modell” av konflikten. Det är 
samtidigt viktigt att ”validera” denna mo-
dell. Detta låter sig praktiskt göra genom 
dialoger med personer som på olika sätt är 
bekanta med problematiken. Analysbidrag 
kan ges i detta avgörande skede. Enligt min 
uppfattning bör man dock inte lockas att 
göra snabbanalyser av områden som man 
aldrig sysslat med. Internet i all ära, men 
utan kunskaper att bedöma relevansen och 
sanningshalten av information blir man lätt 
offer för förenklade modeller. Analyser 
med kvalitet bör begränsa sig till ett antal 
områden, där man kan skaffa sig en djup-
gående kunskap. För dessa geografiska 
områden kan man sedan vid behov snabbt 
bidra med aktuella analyser.

Beträffande stöd till bedömningar av 
olika insatsers (typ av förband, typ av 
operation, tidsförhållanden etc) verkan kan 
olika verktyg vara till hjälp såsom:

Spel.
Simuleringar.
Historiska analogier.
Nyttjande av ”lessons learned”.
Riskanalyser.
Bidrag till underrättelsesidan.

Planering av insats
Områdets karaktär är sådan att det borde 

•
•
•
•
•
•

finnas goda möjligheter till ett kvalifi-
cerat analysstöd. Dock fordras nog en 
kompetensutveckling. Sakkunskap, mo-
dellutveckling, möjligheter att göra grova 
bedömningar etc behöver förbättras. Möj-
ligheter borde finnas att samarbeta med 
utländska kollegor. Lovande områden är:

Logistik.
Kapacitetsbedömningar.
Stridsutfall.
Ekonomiberäkningar.

Genomförande
Inom detta område har vi lärt och kan lära 
ännu mer av de brittiska erfarenheterna 
av sitt fält – operationsanalys (OA)-verk-
samhet. 

Två exempel på viktig verksamhet och 
bidrag med nya idéer:

En internationell insats bör ha ett slut-
mål. För att avgöra om man närmar sig 
detta slutmål bör det finnas kriterier för 
uppföljning. Att välja kriterier och samla 
dessa för att se hur långt man nått är en 
grannlaga uppgift. Det finns ofta en vilja på 
plats att vara optimist. På hemmaplan kan 
mått användas för och emot operationer 
beroende på grundinställning. Ett felaktigt 
val av kriterier kan i vissa fall (ex Vietnam) 
bidra till en olycklig utgång.

Inte sällan blir en internationell opera-
tion mer utdragen i tiden än man planerat 
(och hoppats). Ryggmärgsreflexen är ofta 
att fortsätta med samma inriktning av verk-
samheten (more of the same). Det behöver 
inte vara fel. Vissa internationella operatio-

•
•
•
•
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ner kräver stor uthållighet. Ibland kan dock 
en helt ny inriktning krävas. En analytiker 
kan bidra med ett annat perspektiv.

Uppföljning

Två delar av uppföljning:

Att kontrollera att konflikter inte 
blossar upp igen. Här kan kriterier för 
uppföljning behövas.
Att redovisa ”lessons-learned” i en 
sådan form att bidrag ges till en kun-
skapsackummulation.

Litteratur
Det finns en rik flora av monografier och 
artiklar som behandlar specifika internatio-
nella operationer från olika utgångspunk-
ter. Exempel ges i fotnot 1.1

Det finns också litteratur som på olika 
sätt sammanfattar erfarenheter från inter-

•

•

nationella operationer. Få försöker dock 
kvantifiera insatsbehoven. Exempel ges 
i fotnot 2.2

Den ”brittiska modellen” för counter-
insurgency (COIN)3

Det finns några standardfall hämtade från 
historien som ofta diskuteras i samband 
med COIN. Dessa är Algeriet, Malaysia, 
Vietnam och Nordirland.

COIN är en besvärlig aktivitet. Det finns 
därför inte så många historiska fall som 
har varit lyckosamma. Två fall som brukar 
framhållas som goda exempel är Malay-
sia och Nordirland. Man brukar tala om 
framgångar för ”den brittiska modellen” 
för COIN. Den ”brittiska modellens” två 
bärande principer är följande:

• COIN är i grunden en politisk aktivitet 
(i motsats till en verksamhet som av 

1  Tuck, C: “Northern Ireland and the British Approach to Counter-Insurgency“ Defence & Security Analysis, 
vol 23, nr 2, s 165-183, juni 2007. King, I and Mason, W: Peace at any Price. How the World Failed Kosovo. 
Hurst & Company, London 2006. Chin, W:”British Counter-Insurgency in Afghanistan” Defence & Security 
Analysis vol 23, nr 2, juni 2007, s 201-225. Fearon, J D: ”Iraq’s Civil War”. Foreign Affairs, mars/april 2007, 
s 2-15.

2  Axberg, S och Foghelin, J: Perspectives on Military Technology. KKrVA 2006 s 57-59. Dobbins, 
J F:”America’s Role in Nation-building: From Germany to Iraq”. Survival, vol 45, nr 4, Winter 2003-2004 
s 87-110. Fishel, S T and Manwaring, M G: Uncomfortable Wars Revisited, University of Oklahoma Press, 
Norman USA 2006. Foghelin, J: International Operations. Criteria for Success. Paper presented at 20 ISMOR, 
Oxford, 2003. Foghelin, J: The Will of the Western Powers to Participate in Peace Support Operations, 
FOI-R–112-180–SE, maj 2001. Heuser, B: ”The Cultural Revolution in Counter-Insurgency.” The Journal of 
Strategic Studies, vol 30, nr 1, s 153-171, februari 2007. McIvor, A D (red): Rethinking the principles of war, 
Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 2005. Del 4. Post-Conflict and Stability Operations, Perthes, V: 
“Wie? Wann? Wo? Wie oft? Vier zentrale Fragen müssen vor Auslandseinsätzen beantwortet werden“, s 
16-20. IP. maj 2007. Seybolt, T B: Humanitarian Military Intervention. The Conditions for Success and 
Failure. Sipri, Oxford University Press, 2007.

3  Tuck op cit, Mahnken, T G: “The British Approach to Counter-Insurgency: An American View.“ Defence 
& Security Analysis. vol 23 nr 2, juni 2007, s 227-232.
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politiker har delegerats till militärer). 
Några praktiska konsekvenser av denna 
grundsyn är följande:

 o Politiska lösningar diskuteras  
 kontinuerligt.

 o Polis har en mer ledande roll än  
 militär.

 o Det finns en tydlig koppling  
 mellan de politiska målen och  
 den operativa verksamheten.

• Våldsanvändningen skall vara restriktiv. 
Våld skall inte omedelbart mötas med 
(mer) våld. Nedtrappning eftersträvas i 
motsats till upptrappning.

    Den brittiska modellen har fått ett ge-
nomslag i US Army and Marine Corps 
FM om COIN.4

    Även om det är lätt att vara grund-
positiv till den brittiska modellen finns 
problem/kritik som bör tas upp:

• Grundidéerna ligger på en hög policy-
nivå. Det är ofta svårt att omsätta dessa 
till det operativa handlandet.

• Det fordras en mycket disciplinerad 
armé/polis för att inte besvara våld med 
våld. Det måste finnas ett starkt politiskt 
stöd och en stark motivation för att klara 
uppkomna situationer.

• Eftersom principerna är så allmänna 
behövs en omsättning till strategi i 
varje enskilt fall. Fallen Malaysia och 
Nordirland visar att detta kan ta lång tid. 

Det tar dessutom lång tid innan strategin 
ger resultat. Uthållighet är nödvändig. 
Malaysia- och Nordirlandverksamheten 
sträckte sig över decennium/decennier.

• Varje fall är unikt, vilket gör det vansk-
ligt att generalisera lessons-learned. 
I Malaysia hade man en tydlig mot-
ståndare och ett tydligt politiskt mål. 
Nordirland som del av UK hade/har 
särskilda förutsättningar.

• Malaysia och Nordirland (åtminstone 
de tidiga faserna) ligger båda relativt 
långt tillbaka i tiden. Globaliseringen, 
massmedias roll, vår västerländska syn 
på möjliga medel etc innebär att vissa 
åtgärder som vidtogs i Malaysia- och 
Nordirlandsfallen kanske inte är till-
lämpbara.

• Politiska mål är viktiga men inte alltid 
så enkla att komma överens om mellan 
berörda parter (Nordirland).

• Större problem med den brittiska mod-
ellen måhända i urban miljö, mot en 
nätverksorganisation etc.

• Försöken att tillämpa den britiska mo-
dellen i Irak (BASRA) och Afghanistan 
(HELMAND) visar på några av de 
problem som tagits upp.

Även om den brittiska modellen har sina 
svårigheter och inte omedelbart löser 
problem är den ändå det bästa vi har för 
närvarande.

4  FM 3-24, MCWP 3-33.5. Counter-insurgency December 2006. Headquarters. Department of the Army 
Washington DC
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Möjliga förändringar i framtiden
Internationella operationer har ofta varit 
problematiska i förhållanden till tidiga 
förhoppningar och bedömningar. Opera-
tionerna har ofta tagit längre tid och kostat 
mer än man initialt trodde. Inte sällan har 
man misslyckats med att nå sina mål med 
operationerna. Det borde finnas utrymme 
för förbättringar. Exempel på åtgärder som 
kan övervägas:

• Förbättrade underlag inför beslut om 
internationella operationer. På grundval 
av historiska analyser, spel och studier 
borde man kunna avstå från operationer 
som har små utsikter att lyckas.

• Att man lyckas omsätta tankarna i EBO 
och FM COIN i faktiska operationer. 
Detta kräver utbildning och en förmåga 
att omsätta riktlinjer till handlande, 
såväl strategiskt som taktiskt.

• Att man hittar ny teknik som kan un-
derlätta operationerna. Gissningsvis 
rör det sig om förbättringar inom flera 
områden.5

• Att man utnyttjar privata säkerhetsföre-
tag (Private Security Companies, PSC) 
i större omfattning. Blir knappast bil-
ligare men kan ha andra fördelar såsom 

mindre politiskt ansvarstagande. Dock 
viktigt med regleringar av verksamhe-
ten.6

• Att man utnyttjar fler soldater från 
”lågkostnadsländer”.7

En bedömning
Avslutningsvis en bedömning hämtad från 
”The DCDC Global Strategic Trends Pro-
gramme. 2007-2036. DCDC. Third Edition 
UK, 2007” s 54:

Force Projection. In the face of political, 
human and financial risks of intervention, 
developed states may be increasingly re-
luctant to expend resources and manpower 
on failed states and ungoverned space. 
Significant forces are unlikely to be sent 
abroad for enduring operations without 
the consent of the local population and in 
the absence of an unequivocal internation-
al mandate or a credible national benefit. 
There is likely to be more emphasis on 
the active containment of aggressors, 
symptoms of crisis and irregular elements, 
to deter and defeat military threats to 
partners and the international system. 
In these circumstances, the ability to 
secure and maintain free access to areas 
of strategic and operational interest will 
remain vital.

5  Eiland, G: “The Changing Nature of War: Six New Challenge“, s 15-22 in Strategic assessment. Vol 10, 
nr 1, juni 2007. (Published by the Institute for National Security Studies, Tel Aviv, Israel). Binnendijk, H 
and Johnson, S E (red): Transforming for stabilization and Reconstruction Operations. Published for the 
Center for Technology and National Security Policy, National Defense University Press, Washington D C 
2004, kap 7. “Supporting Technologies“ s 97-106.

6  Percy, S: “Regulating the Private Security Industry,“ Adelphi Paper 384, IISS Routledge, UK 2006.
7  Münkler, H: Über den Krieg. Situationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexion, 

Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2002, kap 11. Münkler, H: Die neuen Kriege, Büchergilde Gutenberg, 
Frankfurt am Main 2002, kap 6. Hernon, I: Britain’s Forgotten Wars. Colonial Campaigns of the 19th 
Century, Sulton Publishing, UK 2003.
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Bilaga 1

           
         

”Checklista” för internationella operationer hämtad från Hoffman, F G: ”Principles for 
the Savage Wars of Peace.“ s 299-322 i McIvor, A D (red): Rethinking the Principles 
of War. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 2005.

Understanding: Craft military strategy and operations based upon a detailed under-
standing of the enduring nature of military conflict and the specific context (cul-
tural, social, political, military and geographic) in which force is to be applied. The 
application of military force in all dimensions must reflect the particular character 
of the social system being engaged.

End State: The assigned political aim defined in terms of the particular set of attitudes, 
conditions and capabilities that must be created or attained to provide governance, 
public services and security for the local population and the host nation.

Unity of effort: Achieve coherency of actions by all parties involved to attain the 
desired end state by common efforts and purpose.

Credibility: The consistent and legal application of force and the regular provision 
of services and assistance towards the assigned end state, and consistent support 
towards the host country in accordance with agreements.

Discriminate Force: The disciplined application of the appropriate amount and type 
of military force to the specific nature of the contingency and the tactical situation, 
within the overall intent of the commander and the rules of engagement; a product 
of extensive training, education and discipline.

Freedom of Action: Those measures designed to economically provide for freedom of 
action for friendly forces to manoeuvre freely throughout the operational area and 
to retard the movement or actions of non-friendly forces. This allows the Joint force 
to preclude surprise or interference, retain the initiative and exploit opportunities to 
manoeuvre temporally or spatially anywhere at a time and place of its choosing.

Endurance: The combined institutional and individual capabilities that facilitate the 
resolute commitment of national and military resources over a protracted period.

Agility: The purposeful adaptation of organizational structure, mode of operations 
and mentality to the unique complexity, ambiguity and context of the particular 
contingency at hand.
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              Bilaga 2

Faktorer som empiriskt har visat sig ha störst betydelse för utfallet av en internationell 
operation (s 88 i Fishel, J T and Manwaring, M G: Uncomfortable Wars Revisited, Uni-
versity of Oklahoma Press, Norman, USA 2006).

1. Military actions of the intervening power
2. Support actions of the intervening power
3. Host government legitimacy
4. Host government military actions
5. Actions against subversion
6. Unity of effort
7. External support to the insurgent
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Summary 

International Operations – Analytical Support

by  Jan Foghelin, Engineering Director, Swedish Defence Research Agency

Taking part in international operations is 
an increasingly important task for the Swe-
dish Armed Forces. There are, however, 
essential differences between defending 
Sweden and taking part in an international 
operation.
  The article deals with possible analyti-
cal support for international operations. 
Analytical support is structured according 
to the different phases of an international 
operation:

• Policy, doctrine, strategy…
• Decisions concerning taking part or 

not.
• Planning of the operation.
• Support during the operation.
• Lessons learned.

In most of the areas listed above interna-
tional cooperation could be very valuable. 
Take for instance decision-making before 
an operation. Methods could be used as:

• Gaming.
• Simulation.
• Historical analogies.

• Using lessons learned.
• Risk analysis.
• Proper use of intelligence from different 

sources.

The article ends with some comments on 
the existing literature, the British model 
of counterinsurgency and possible future 
changes to international operations.

 The literature in the form of case studies 
is profuse, e.g. about the ongoing Iraqi 
operation. That said much remains to be 
done to get a more comprehensive view 
of e.g. the resources (units, time) needed 
for a certain type of operation.
  The British model of counterinsurgency 
(COIN) is probably the best we have. 
The model cases (Malaysia and Northern 
Ireland) are, however, special cases. There 
are difficulties translating  the experiences 
into other cases.

The area of international operations is in 
a state of flux; some possible changes are 
clearly indicated.


