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Morgonen måndagen den 11 septem-
ber 2001 var strålande solig på den 

nordamerikanska östkusten. Den fuktiga 
värme som kännetecknar mycket av som-
maren i denna del av USA hade avtagit 
och septembervärmen var av det klara 
och uppfriskande slag som känns i dessa 
trakter innan höstvindarnas kyla på allvar 
slår till. Tidigare under sommaren hade 
underrättelseorganisationen Central Intel-
ligence Agency, CIA, upprepade gånger 
meddelat Vita huset att det fanns risker 
för att internationella terroristorganisatio-
ner skulle utföra en stor attack mot USA 
eller mot amerikanska intressen. Särskilt 
tydlig var varningen den 6 augusti 2001 

Den 11 september 2001 och kriget i 
Afghanistan

Av Jan Hallenberg

då den President’s Daily Brief som chefen 
för CIA – eller av denne särskilt utsedd 
tjänsteperson – varje morgon informerar 
presidenten direkt om hade rubriken Bin 
Laden Determined to Strike in U.S. CIA 
och säkerhetsapparaten i och kring Vita 
huset kände sedan mer än 5 år till att exil-
Saudiern Usama bin Ladin varit ledande 
vid genomförandet av flera attacker mot 
amerikanska intressen, allra tydligast vid 
de båda bombningarna av de amerikanska 
ambassaderna i Kenya och Tanzania i 
början av augusti 1998. Underrättelseinfor-
mationerna som cirkulerade i säkerhetsap-
paraten i Washington sommaren 2001 var 
dock inte precisa, det framgick inte var de 

ABSTRACT The US engagement in Afghanistan from 11th of September 2001 until 
the late 2008/ early 2009 is interesting to analyze when it comes to the ambitions 
of the administration/ the president to control the security policy both domestically 
and on the international scene. The engagement has been going on from 2001. The 
situation militarily as well as politically has deteriorated. Anyway initially, focus was 
on fighting al-Qaida and the Taliban, not on nation-building. The involvement of other 
nations from 2002 in ISAF has had limited success. Pakistan plays a crucial role and is 
closely interconnected with the situation in Afghanistan. The number of good news has 
turned less and less encouraging.  The Afghan administration has shown incompetence 
concerning taking the lead role in the development of the country and it is questionable 
whether decided American military reinforcements will have the expected effect.        
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attacker som CIA fruktade skulle utföras 
eller hur de skulle genomföras.1

Strax efter klockan nio på morgonen 
lokal tid den här måndagen flög ett civilt 
passagerarplan in mot det ena av de båda 
World Trade Center-tornen som låg på 
södra Manhattan i New York. Dessa torn 
hade sedan de byggdes på 1970-talet blivit 
symboler för New York, och för USA, de 
förkroppsligade nästan den amerikanska 
politiska och ekonomiska makten som all-
mänt uppfattades som globalt ledande. År 
1993 hade dessa skyskrapor varit föremål 
för en terrorattack som lett till flera dödsof-
fer. Det första planets krasch in i det ena 
tornet ledde till snabba rapporter i media 
om att en förfärlig olycka inträffat. Men när 
det andra planet flög in i det andra World 
Trade Center-tornet någon kvart efter det 
första insåg nyhetsrapportörerna att detta 
inte var någon tillfällighet utan med all 
sannolikhet terroristattacker. Ytterligare 
en halvtimme senare kraschade ett tredje 
civilt passagerarflygplan in i Pentagon, 
det amerikanska försvarsdepartementets 
högkvarter alldeles utanför Washington. 
Någon timme därefter kom rapporter om 
att ett fjärde civilt passagerarplan hade 
kraschat på ett fält i delstaten Pennsylva-
nia, och det antogs att detta plan också varit 

på väg mot huvudstaden Washington. Det 
faktum att båda World Trade Center-tornen 
störtade samman någon timme efter det att 
de civila passagerarplanen flugit in i dem 
ökade ytterligare på den oerhörda chock-
verkan som de ursprungliga attackerna 
redan haft på befolkningen i USA.

Händelserna förmiddagen den 11 sep-
tember 2001 innebar ett abrupt slut på 
det som den amerikanske journalisten 
Steve Coll kallat Ghost Wars – spökkrig 
– där flera terroristorganisationer under 
1990-talet planerat och i viss utsträck-
ning genomfört terrorattacker mot USA 
och mot landets intressen utanför USA.2 
Den 11 september innebar terrorattacker 
av en helt annan dimension än tidigare. 
Från denna artikels perspektiv så var 
sökandet nu över efter en ny säkerhetspo-
litisk grundstrategi efter det att det kalla 
krigets Containment blivit föråldrat efter 
Sovjetunionens sammanbrott 1991. Nu 
formulerade president George W Bush en 
ny övergripande säkerhetspolitisk strategi 
för Förenta staterna och den kallades för 
War on Terrorism – kriget mot terrorismen. 
Presidenten använde sig i allra högsta grad 
av sin makt över den säkerhetspolitiska 
agendan och sin förmåga att säkerhetisera 
frågor i detta fall. 

1  Den offentliga kommission som tillsattes i USA efter terrorattackerna den 11 september ger en utmärkt 
bild av händelserna fram till den dagen och vad som hände under själva attentatsdagen. Den fullständiga 
texten är tillgänglig på Internet på adressen http://govinfo.library.unt.edu/911/report/index.htm  2009-06-
09. Denna text ligger, om inget annat anges, till grund för redogörelsen här för händelserna före och under 
den 11 september. 

2  Coll, Steve: Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet 
Invasion to September 10, 2001, Penguin, New York 2004.
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Förutom en analys av Förenta staternas 
politik kring och efter den 11 september 
2001, handlar denna artikel om två saker. 
Den ena är en kortfattad redogörelse för 
framväxten av Usama bin Ladins terror-
organisation al-Qaida. Den andra är en 
analys av den attack mot den Talibanledda 
regeringen i Afghanistan – där al-Qaida 
vid denna tid hade sina huvudbaser – som 
USA inledde i oktober 2001, av det land 
som attacken utfördes mot och av de 
strider som utkämpats i landet sedan dess 
fram till hösten 2008. För att kunna utvär-
dera USA:s agerande i denna för landets 
säkerhetspolitik så centrala konflikt krävs 
det analys också av flera aspekter inom 
själva Afghanistan och dess grannland 
Pakistan.

Al-Qaida i Afghanistan
Framväxandet av organisationen al-Qaida, 
vars ledare Usama bin Ladin låg bakom 
planeringen och genomförandet av ter-
rorattackerna mot USA den 11 september, 
och den historiska och politiska utveck-
lingen i Afghanistan under de senaste tre 
decennierna är mycket sammanvävda med 
varandra.3 Afghanistan var mellan slutet 
av 1920-talet och början av 1970-talet 

en konstitutionell monarki med en svag 
regeringsmakt i huvudstaden Kabul, och 
starka regionala ledare ute i de olika pro-
vinserna. Landet är ett av jordens fattigaste 
och minst utvecklade. Läskunnigheten 
beräknades i början av 2000-talet till 43 % 
bland män och 14 % bland kvinnor. Vad 
gäller allmän utvecklingsnivå fann FN-
organet UNDP4 att Afghanistan år 2004 
låg på 173:e plats bland 178 undersökta 
stater.5 Befolkningen i Afghanistan ut-
görs av ett antal olika folkgrupper varav 
den största är pashtunerna som beräknas 
vara omkring 40 % av landets befolkning 
vilken 2008 beräknas ligga på drygt 30 
miljoner människor. Det lever ännu fler 
pashtuner i det angränsande Pakistan än 
i själva Afghanistan, vilket komplicerar 
de politiska processer som analyseras i 
denna artikel. Förutom pashtunerna finns i 
Afghanistan ett antal andra stora folkgrup-
per, med balucher i södra delen av landet, 
hazaras – som är shiiter i kontrast mot de 
flesta övriga befolkningsgrupper som är 
sunniter – som bor i mitten av landet, samt 
uzbeker och tajiker som främst lever i norr. 
De båda senare befolkningsgrupperna är 
också av samma folkslag som i länder på 
andra sidan gränsen i norr där Uzbekistan 

3  Bara de aspekter som är nödvändiga för att förstå bakgrunden till Washingtons säkerhetspolitik kan presen-
teras här av den komplicerade och mångfacetterade utvecklingen av vad som ofta kallas den islamistiska 
terrorismen och händelserna i Afghanistan.

4  UNDP = United Nations Development Program, Förenta Nationernas utvecklingsprogram. 
5  Dessa uppgifter är hämtade från Maley, William: Rescuing Afghanistan, Hirst, London 2006 s 79. Maley 

citerar i sin tur Afghanistan: National Human Development Report 2004, som framtagits i samverkan 
med UNDP samt Afghanistan: State Building, Sustaining Growth, and Reducing Poverty Världsbanken, 
Washington, DC 2005.
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respektive Tajikistan ligger, dessutom finns 
balucher i såväl Afghanistan, Pakistan, 
som i Iran.6

1973 störtades den afghanske kungen 
Zahir Shah av sin kusin Mohammed Daud. 
Den senare hade stöd av ett parti som kal-
lades Parcham och som var vänsterinriktat. 
Fem år efter kuppen mot kungen störtades 
och mördades Daud av vänsterinriktade 
officerare och den nya regimen fick stöd 
av Sovjetunionen.7 Vänsterregimen för-
sökte införa ett marxistiskt system i det 
undervecklade och starkt muslimskt in-
fluerade landet och regimen fick i denna 
utveckling starkt stöd av Moskva. Denna 
politiska process ledd från huvudstaden 
Kabul innebar dels betydande stridigheter 
mellan två olika marxistiska grupperingar 
som kämpade om makten i huvudstaden, 
och dels, ännu viktigare, ledde utveck-
lingen till uppror från muslimskt inriktade 
miliser i andra delar av landet. Motståndet 
mot den nya regimen växte och resultatet 
blev under julen 1979 att stora militära 
styrkor från Sovjetunionen invaderade 
Afghanistan för att försvara vad som på 

den tiden kallades ”marxistiska landvin-
ningar.” En analys som verkar trovärdig 
går ut på att ledningen i Moskva trodde på 
sin egen ideologi som sade att marxismen 
var historiskt förutbestämd att avancera 
och spridas till nya länder. Enligt denna 
ideologi gick det inte att acceptera att ett 
land som blivit marxistiskt skulle gå förlo-
rat för den ideologin. Det bör tilläggas  att 
vid slutet av 1970-talet uppfattades Sov-
jetunionen allmänt som en oerhört mäktig 
stat som utmanade USA om positionen 
som den dominerande supermakten. Det 
är rimligt att anta att ledningen i Moskva 
hade samma höga uppfattning om landets 
maktposition när den beslutade att inva-
dera Afghanistan.

Den sovjetiska invasionen resulterade 
med tiden i ett allt starkare motstånd mot 
regimen i Kabul och mot de sovjetiska 
styrkorna. Det fanns ett betydande antal 
miliser som under 1980-talet gjorde väpnat 
motstånd mot de styrande i Afghanistan 
och en gemensam nämnare för dessa 
miliser var att de stred i Islams namn mot 
de utländska inkräktarna. Dessa styrkor 

6  En god introduction till det komplexa afghanska samhället ges i Crews, Robert och Tarzi, Amin: ”Intro-
duction,” i Crews och Tarzi (red): The Taliban and the Crisis of Afghanistan, MA Cambridge, Harvard 
University,  Press, London 2008.

7  Den övergripande analysen av Afghanistan i denna artikel hämtas, om ingenting annat sägs, från två för-
fattare. Den ene är den amerikanske professorn Barnett Rubin som i flera studier analyserat Afghanistans 
politiska utveckling. Särskilt viktig är boken The Fragmentation of Afghanistan, andra upplagan, CT 
New Haven, /London, 2002.  Den andre är den pakistanske journalisten Ahmed Rashid  som rapporterar 
på ett oerhört fängslande och insiktsfullt sätt om utvecklingen i Afghanistan och i grannlandet Pakistan 
i många artiklar, och två böcker. Den första boken är Taliban, Yale University Press, CT New Haven, /
London, 2000 och den andra Descent Into Chaos: The United States and the Failure of Nation Building 
in Pakistan, Afghanistan and Central Asia, Viking, New York 2008. 
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kallades kollektivt mujahidin vilket enligt 
Nationalencyklopedin betyder ”en som 
kämpar.” Detta har under de senaste två 
decennierna kommit att bli en kollektiv 
term för att beteckna olika typer av mus-
limska krigare.

USA:s president Jimmy Carter beslöt 
redan i slutet av december 1979 att under-
rättelseorganisationen CIA hemligt skulle 
skicka vapen av olika slag till mujahidin 
för att dessa irreguljära förband skulle 
kunna stå starkare mot de sovjetiska ocku-
pationsstyrkorna. I dessa leveranser hade 
CIA från början ett nära samarbete med den 
pakistanska säkerhetsorganisationen Inter-
Services Intelligence, ISI.8 President Carter 
utfärdade också i början av 1980-talet den 
så kallade Carter-doktrinen som gick ut på 
att om Sovjetunionen efter invasionen i 
Afghanistan skulle gå vidare och utvidga 
sitt inflytande närmare Persiska viken så 
skulle USA svara på en sådan expansion 
med militära medel. Carter visade med sitt 
agerande hur central utvecklingen i Afgha-
nistan efter den sovjetiska invasionen var 
för USA:s säkerhetspolitik.

Vad gäller de rolluppfattningar, eller 
grand strategies så är det inte helt enkelt att 
karakterisera Carters respons. Den var en 
respons på Sovjetunionens agerande och 
kan sålunda klassificeras som antingen hö-
rande hemma inom selektivt engagemang, 
liberal internationalism eller dominans. 
När Förenta staternas maktposition i en 

för nationen vital region utmanas på det 
sätt som skedde i detta fall, då ligger det 
mycket nära till hands med hot om en 
militär respons av den typ som Carter ge-
nomförde. Undantaget är om presidenten 
bekänner sig till neo-isolationism vilket 
inte inträffat i modern tid.  

Pakistans roll i utvecklingen i Afgha-
nistan har varit av stor betydelse under 
hela den period som analyseras här. Alla 
regeringar i Pakistan, oberoende av om 
de varit demokratiskt valda eller militär-
regimer, har ett stort intresse av ett nå-
gorlunda stabilt Afghanistan som inte är 
allierat med Pakistans ärkefiende Indien. 
Pakistansk säkerhetspolitik koncentreras 
till förhållandet med Indien, och de flesta 
andra säkerhetspolitiska frågor betraktas 
i huvudstaden Islamabad utifrån detta 
perspektiv. Konflikterna mellan Pakistan 
och Indien gäller allra mest den känsliga 
gränsprovinsen Kashmir, som i huvudsak 
tillhör Indien och som Pakistan skulle 
vilja erövra. Pakistan och Indien strider 
också om inflytandet i det till ytan stora 
Afghanistan, ett land som dessutom ligger 
i en region av strategiskt intresse för flera 
stormakter, bland annat därför att det finns 
naturgas och olja i regionen som skulle 
kunna transporteras genom Afghanistan 
vidare mot andra marknader, om landet var 
tillräckligt politiskt stabilt. För Pakistan 
utgör Afghanistan traditionellt ett slags 
allierat territorium till vilket de pakistanska 

8  Samarbetet mellan CIA och ISI under perioden 1979-2001 analyseras ingående i op cit fotnot 2
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styrkorna kan retirera om de slås tillbaka i 
ett krig med Indien.9 Det hör till historien 
att Pakistan åtminstone har uppmuntrat 
islamistiska krigare som varit beredda att 
ta till terrordåd inne i den indiska delen 
av Kashmir för att försvaga det indiska 
styret där. Dessa krigare har i sin tur varit 
allierade med meningsfränder i gränslandet 
mellan Afghanistan och Pakistan som be-
kämpat först den sovjetiska ockupationen 
på 1980-talet och efter 2003 också har 
bekämpat de USA-ledda styrkorna i Af-
ghanistan. Mot denna bakgrund blir den 
pakistanska inblandningen i utvecklingen i 
Afghanistan, med ISI som en central aktör, 
mer begriplig.

Med tiden kom ytterligare en gruppering 
att spela en viktig roll för utvecklingen i 
Afghanistan och i västra Pakistan: frivil-
liga från olika muslimska länder som 
med vapen i hand var beredda att delta 
i upproret mot vad de menade vara den 
ogudaktiga regimen i Kabul. Förutom de 
individer som var beredda att i strid offra 
sina liv för denna sak, så samlades i västra 
Pakistan andra personer från muslimska 
länder som arbetade för att finansiera 
och stödja organiserandet av motståndet 
mot Moskva inne i Afghanistan. En av de 
personer som så småningom blev inflytel-
serika i detta senare avseende var den sau-
diske affärsmannen Usama bin Ladin. Bin 
Ladin tillhör en av Saudiarabiens rikaste 

familjer. Hans far skapade ett av de största 
byggnadsföretagen i Saudiarabien, ett fö-
retag som fick mängder med uppdrag av 
huset al-Saud, den saudiska kungafamiljen. 
Under 1980-talet hade huset al-Saud och 
Usama bin Ladin gemensamma intressen 
att försvåra och i längden omöjliggöra den 
sovjetiska invasionen av Afghanistan. 

De västra delarna av Pakistan, bland 
annat Norra och Södra Waziristan som 
tillhör ett större område som kallas the 
Federally Administered Tribal Area, 
FATA, – liksom The North-West Frontier 
Province, NWFP, – var under denna tid av 
oerhörd betydelse dels som flyktingläger 
för afghanska flyktingar och baser för de 
afghanska motståndsmännen, dels som 
högkvarter för organisationer som den som 
leddes av Usama bin Ladin, ett förhållande 
som i stort fortfarande gäller år 2008. Mot 
slutet av 1980-talet tog bin Ladin över 
en existerande muslimsk organisation i 
den pakistanska staden Peshawar efter 
den tidigare ledarens död och döpte om 
organisationen till al-Qaida, vilket betyder 
”basen.”

Under 1980-talet pågick hårda militära 
strider inne i Afghanistan med många döda 
på båda sidor. USA stödde under hela 
1980-talet mujahidin i Afghanistan, hela 
tiden i nära samarbete med den pakistan-
ska säkerhetsorganisationen ISI. År 1985 
tillträdde en ny ledare i Sovjetunionen, 

9  En kortfattad analys av Afghanistans roll för det strategiska tänkandet i Pakistan finns i Hodes, Cyrus och 
Sedra, Mark: ”The Search for Security in Post-Taliban Afghanistan,” Adelphi Paper 391, International 
Institute for Strategic Studies, London 2007, s 19.
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Mikhail Gorbatjov. Gorbatjov insåg tidigt 
att hans land måste reformeras och att en 
av de politiska linjer som måste ändras 
var kriget i Afghanistan. I varje fall från 
hösten 1987 arbetade Gorbatjov för att de 
sovjetiska styrkorna skulle dras tillbaka 
från Afghanistan. Detta skedde slutligen 
i februari 1989.

I Kabul satt under några år efter det 
sovjetiska tillbakadragandet den siste 
marxistiske ledaren som stötts av Sov-
jetunionen, Najibullah, kvar vid makten. 
Samtidigt pågick hela tiden militärt mot-
stånd från flera olika muslimska miliser 
mot regimen. Najibullahs tid var dock ute 
när Sovjetunionen kollapsade julen 1991 
och allt stöd från Sovjetunionen/Ryssland 
upphörde. Under 1992 tog tidigare mot-
ståndsmän över makten i Afghanistan, 
men de var oförmögna att skapa en stabil 
regering som kontrollerade hela landet 
utan strider pågick ständigt mellan olika 
beväpnade förband och landet var oerhört 
instabilt samtidigt som civilbefolkningen 
fortsatte att lida svårt. Situationen kän-
netecknades också av att väpnade förband 
terroriserade civilbefolkningen genom att 
t ex ta ut avgifter på transporter och att på 
olika sätt ofreda kvinnor. Det pakistanska 
ISI stödde under hela denna tid en av 
de muslimska miliserna som leddes av 
Gulbuddin Hekmatyar, men med tiden 

framstod det som osannolikt att denne 
verkligen skulle kunna skapa en stabil 
regering i Afghanistan.

I denna komplicerade och kaotiska si-
tuation uppstod under 1994 en ny politisk 
och religiös organisation i Afghanistan 
– talibanerna. Talib betyder ungefär ”en 
som studerar Islam” och en gemensam 
nämnare för talibanerna är att de gått i olika 
muslimska skolor, som kallas madrasas – 
koranskolor – vilka främst ligger i gräns-
området mellan Afghanistan och Pakistan. 
Taliban (”talibaner”) är pluralformen men 
har på svenska kommit att uppfattas som 
singularis. Forskarna är oense om hur tali-
banerna uppkom och ännu mer om hur de 
kunde växa sig starka.10 Den mest rimliga 
förklaringen till talibanernas uppkomst 
och tillväxt går i tre steg. För det första 
var talibanerna, och deras ledare Mulla 
Umar, lokalt baserade och de utgjordes till 
den helt dominerande delen av pashtuner. 
Deras första insats verkar ha varit att ha 
befriat två unga kvinnor som rövats bort 
av en lokal milisledare i provinsen Kan-
dahar i sydöstra Afghanistan och själva 
straffa denne och dennes förband. Den 
afghanska befolkningen på landsbygden i 
denna del av landet var rimligen tacksam 
för att det fanns någon organisation som 
kämpade för något annat än egen vin-
ning och som inte främst arbetade för att 

10  Jämför t ex Sinno, Abdulkader: “Explaining the Taliban’s Ability to Mobilize the Pashtuns” med Nojumi, 
Neamatollah: “The Rise and Fall of the Taliban,” båda i Crews, Robert och Tarzi, Amin, red: The Taliban 
and the Crisis of Afghanistan, op cit, fotnot 6. Sinno betonar talibanernas förmåga att få stöd bland den 
största befolkningsgruppen i Afghanistan pashtunerna för att förklara organisationens uppkomst och 
framgångar, medan Nojumi framhäver den centrala betydelsen av stödet från ISI. 
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förtrycka landsbygdsbefolkningen. Det 
andra steget i utvecklingen blev att till de 
lokala talibanorganisationerna i södra och 
sydöstra Afghanistan slöt sig allt fler unga 
män som utbildats i pakistanska madrasas. 
Det tredje steget var att talibanerna fick 
ett successivt alltmer utvecklat stöd av 
regeringen i Pakistan, inklusive av den 
folkvalda premiärministern Benazir Bhutto 
som satt vid makten för andra gången 
mellan oktober 1993 och november 1996. 
Den centrala roll som den pakistanska sä-
kerhetsorganisationen ISI spelade i denna 
process bör betonas. Inte minst det faktum 
att ett antal av de ledande officerarna i ISI 
liksom talibanerna varit pashtuner förkla-
rar en del av det intima samarbetet mellan 
de båda parterna. 

En förutsättning för att talibanerna under 
närmare 15 år spelat en så central roll i 
Afghanistans utveckling måste rimligen 
vara att de har stöd av, eller åtminstone 
tolerans ifrån, en majoritet av landsbygds-
befolkningen i södra och sydöstra Afgha-
nistan – främst i provinserna Helmand och 
Kandahar, men även Uruzgan, Paktika och 
Zabul– alla provinser där pashtuner är i 
majoritet. Detta gäller såväl under perioden 
1994 till 2001 – då USA-stödda styrkor 
störtade talibanregeringen i Kabul – som 
under perioden från 2003 och framåt då 

styrkor som lämpligen kallas neo-taliba-
ner11 bedrivit ett alltmer framgångsrikt 
uppror mot regeringen i Afghanistan och 
mot de internationella styrkor, främst från 
USA, som från 2002 dels har bekämpat ter-
rorister och dels försökt stärka regeringen 
i Afghanistan. Dessa nya strider återkom-
mer jag till längre fram i artikeln.

Samtidigt som svåra inbördes strider 
rasade i Afghanistan lämnade Usama bin 
Ladin kring 1989 Pakistan och reste hem 
till Saudiarabien. Så småningom blev bin 
Ladin oense med huset al Saud om hur 
den invasion som Saddam Husseins ira-
kiska armé genomförde av Kuwait 1990 
skulle hanteras. Kungen i Saudiarabien 
ville samarbeta med USA och tillät också 
amerikanska trupper att stationeras på 
saudiskt territorium. Bin Ladin ville ha 
ett rent muslimskt motstånd mot Saddam 
Hussein, och, framför allt motsatte han 
sig våldsamt att Saudiarabien tillät att 
styrkor från Väst, från ”det ogudaktiga 
USA” stationerades på vad som Usama 
betraktade som helig muslimsk jord. Efter 
några år tvingades Usama bin Ladin att 
lämna Saudiarabien, först för Sudan och 
sedan, från 1996, upprättade han läger och 
baser i Afghanistan, där unga muslimska 
män allierade med honom tränade för att 
kunna genomföra terrorattacker mot väst-

11  Det finns olika meningar bland experterna på Afghanistan om man efter 2003 bör fortsatt använda termen 
“talibaner” eller lägga till ett “neo” före då man diskuterar organisationens aktiviteter idag. Denna bok 
väljer det senare, eftersom det från perspektivet av en analys av USA:s säkerhetspolitik är helt centralt 
att neo-talibanerna under senare år alltmer dragits in i det globala kriget – jihad – som flera islamska 
organisationer för mot USA. De ursprungliga talibanerna var som kontrast betydligt mer inriktade på sin 
verksamhet inom Afghanistan. 
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liga intressen och hemländer. Samma år 
erövrade talibanerna huvudstaden Kabul 
och rörelsen kontrollerade nu huvuddelen 
av Afghanistans territorium.

I augusti 1998 attackerade, som nämnts 
ovan, terrorister med anknytning till bin 
Ladins terrornätverk al-Qaida USA:s am-
bassader i Kenya och Tanzania med många 
döda som följd. USA:s president Bill Clin-
ton ansåg att hans land måste hämnas och 
amerikanska kryssningsmissiler avfyrades 
mot dels en fabrik i Sudan som misstänktes 
ha samröre med bin Ladin och dels at-
tackerades ett möte i östra Afghanistan där 
CIA fått informationer om att Usama bin 
Ladin kunde komma att närvara. Bin Ladin 
var dock inte där när kryssningsmissilerna 
nådde sina mål i Afghanistan. Efter detta 
sökte olika diplomatiska representanter 
från USA förmå Talibanregeringen att ut-
lämna bin Ladin till USA, utan att lyckas. 
Denna respons på terrorattacker mot två 
amerikanska beskickningar utomlands 
indikerar, liksom president Carters svar 
på Sovjetunionens invasion av Afghanis-
tan, att när supermakten USA betraktar 
sig som militärt utmanad eller attackerad 
så tenderar den att svara med militära 
medel. Oberoende av vilken övergripande 
rolluppfattning respektive president, före 
attacken i fråga, bekänner sig till så inne-
bär en terrorattack av någon betydelse på 
amerikanska intressen utomlands eller, 
ännu mer, på det amerikanska fastlandet, 
att presidenterna i sitt gensvar tenderar att 
agera utifrån den rolluppfattning som kal-
las dominans, vilket bland annat innebär 

att militära medel har en mycket betydande 
roll inom säkerhetspolitiken. Om super-
maktens säkerhetspolitik vanligen i mycket 
hög utsträckning kännetecknas av att presi-
denten och hans närmaste rådgivare själva 
har ett avgörande inflytande över vad som 
står på USA:s säkerhetspolitiska agenda 
så innebär säkerhetspolitiska utmaningar 
av typen Sovjetunionens invasion av 
Afghanistan 1979 eller terroristattackerna 
den 11 september 2001 att presidenten står 
inför ett så starkt tryck att vidta aggressiva 
motåtgärder att han närmast tvingas till 
att välja en grand strategy som analytiskt 
kallas dominans.

kriget i Afghanistan
När myndigheterna i USA inledde under-
sökningarna av var planeringen för genom-
förandet av de fyra terrorattackerna mot 
nordöstra USA genomförts och vilka som 
låg bakom var det lätt att identifiera såväl 
geografiskt område som organisation som 
planerade och genomförde attackerna. Det 
finns ingen anledning att betvivla Usama 
bin Ladins egna ord när han senare i ett 
offentligt uttalande på sin organisations 
vägnar tog på sig ansvaret för attackerna 
mot USA den 11 september 2001. 

Den säkerhetspolitik som nu formule-
rades av administrationen i Washington 
bär i ovanligt hög grad sin prägel av den 
president som hade det slutliga ansvaret 
för dess utformning och genomförande, 
George W Bush. Som överbefälhavare 
och ytterst ansvarig för landets beslut till 
säkerhetspolitiska åtgärder är Presidenten 
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säkerhetiseringsaktör i enlighet med Kö-
penhamnsskolans teori. Det är rimligt att 
påstå att terrorattackernas karaktär, och 
deras enorma chockverkan på befolk-
ningen i USA som genom årtionden vant 
sig vid att landet betraktades som närmast 
omöjligt att militärt attackera, innebar att 
presidenten fick en maktposition under 
kanske 18 månader efter den 11 september 
2001 som söker sin like i amerikansk his-
toria. George W Bushs makt under denna 
tid kan jämföras med den som Abraham 
Lincoln hade under det nordamerikanska 
inbördeskriget 1861-65 och den posi-
tion som Woodrow Wilson respektive 
Franklin D Roosevelt hade under de båda 
världskrigen. Här fanns ett utrymme att 
radikalt förändra Förenta staternas säker-
hetspolitiska agenda och presidenten tog 
verkligen tillfället i akt. Hans under denna 
period oerhört starka maktställning gav 
också Bush-administrationen möjligheter 
att bortse från tidigare restriktioner som 
påverkat landets säkerhetspolitik. I termer 
av säkerhetiseringsteorin kan man säga 
att presidenten framgångsrikt lyckades 
säkerhetisera ett antal frågor med koppling 
till kampen mot terrorismen efter den 11 
september 2001. En fråga där presidenten 
på detta sätt utnyttjade sin makt var då 
Förenta staterna och dess militära styrkor 

samt säkerhetsorganisationer tog fångar 
på slagfälten i Afghanistan eller i andra 
sammanhang. Indikationerna börjar nu bli 
överväldigande på att presidenten och hans 
medarbetare tidigt gav order om att såväl 
militär som säkerhetsorganisationer skulle 
tillgripa metoder mot dessa fångar, inklu-
sive tortyr, som gick betydligt längre än 
hur USA tidigare agerat i olika konflikter.12 
De mest kända övergreppen hänger sam-
man med behandlingen av irakiska fångar 
i fängelset Abu Ghurayb, men det fanns 
många indikationer på ytterligare över-
grepp mot fångar på många andra platser 
i olika delar av världen, inte minst på den 
amerikanska basen Guantanamo på Kuba. 
En andra fråga med anknytning till ”kriget 
mot terrorismen” där presidenten utnytt-
jade sin makt gällde informationsinhämt-
ning, inte minst avlyssning av misstänkta 
för samröre med terrorister. CIA och andra 
underrättelseorganisationer tilläts hämta 
information på ett antal sätt som tidigare 
varit förbjudna eller starkt reglerade, som t 
ex telefonavlyssning.13 En tredje fråga där 
Bush-administrationen utnyttjade presi-
dentens exceptionella maktposition under 
denna tid var Irak. 

President George W Bushs tal till båda 
husen i kongressen den 20 september 2001, 
nio dagar efter terrorattackerna, är ett av 

12  Se t ex Mayer, Jane: The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on 
American Ideals, Random House, New York 2008; Danner, Mark: Torture and Truth: America, Abu Ghraib, 
and the War on Terror, Granta, London 2004 och Sands, Philippe: Torture Team: Deception, Cruelty, and 
the Compromise of Law, Allen Lane, London 2008.

13  En sammanfattning av CIA:s roll i detta sammanhang finns i Weiner, Tim: Legacy of Ashes: The History 
of the CIA, Random House, New York 2007, s 551-561.
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de tillfällen i USA:s historia då presidenten 
verkligen representerar stämningarna i sitt 
land och då han griper tillfället att såväl 
dominera den säkerhetspolitiska agendan 
som att säkerhetisera frågor som han anser 
står på spel. Ett första beslut Bush hade att 
fatta var vilka motåtgärder som skulle till-
gripas mot terrorattackerna och, bredare, 
hur terroristattackerna skulle karakterise-
ras. Var detta frågan om brott, som borde 
främst bekämpas med juridiska medel, 
eller var det frågan om krig? Ett viktigt 
steg för Bush i att säkerhetisera frågan var 
att artikulera att detta inte handlade om 
brott som kunde bekämpas med juridiska 
medel utan att det var frågan om krig, en 
rent säkerhetspolitisk åtgärd. Al-Qaida 
hade utfört en militär attack mot USA och 
därför måste Washington främst besvara 
attackerna med militära motåtgärder.

Enligt min uppfattning hade samma 
politiska logik styrt varje president som 
suttit i Vita huset efter den 11 september 
2001. Det ligger utomordentligt nära till 
hands att betrakta terrorattackerna den 
11 september som militära attacker mot 
USA:s homeland. Militära attacker måste, 
enligt den logik som här råder, besvaras 
med militära motmedel av ett land som 
betraktar sig som en militär supermakt, an-
nars kan staten ifråga inte längre betraktas, 
eller betrakta sig, som en militär super-
makt. Det som skulle bli ett amerikanskt 

militärt ingripande i Afghanistan var a 
war of necessity – ett vedergällningskrig 
som var nödvändigt att föra för en militär 
supermakt. Detta är en logik som tydligt 
hör hemma inom den rolluppfattning som 
i kallas dominans. 

Trots betoningen på every necessary 
weapon of war, som presidenten uttryckte 
det i sitt tal till kongressen den 20 sep-
tember 2001, nämnde han i talet inte blott 
militära medel som en av de strategier som 
skulle användas för att bemöta terrorismen, 
utan han nämnde också ”alla tillgängliga 
diplomatiska medel…alla instrument för 
underrättelsetjänst…alla lagliga möjlig-
heter…all tänkbar finansiell påverkan.”14 
Utvecklingen skulle emellertid komma att 
visa att det var medlet krig och krigföring 
som var det som främst kännetecknade 
USA:s motoffensiv mot terrorismen i all-
mänhet och mot Usama bin Ladin och 
al-Qaida i synnerhet. President Bush hade 
under denna period ett oerhört starkt stöd 
hos den amerikanska befolkningen med 
opinionssiffror som indikerade att 90 % 
stödde honom under senhösten 2001. 
Dessa opinionssiffror, som blir resultatet 
av svaret på frågan ”stöder du hur George 
W Bush sköter sitt jobb som president?” 
låg mycket högt för presidenten under hela 
perioden fram till sommaren 2003, med 
bara några få månader som hans populari-
tet sjönk under 60 %.15 Knappast någon an-

14  “Every means of diplomacy… every tool of intelligence… every instrument of law enforcement…  every 
financial influence.” Talet finns tillgängligt i sin helhet på www.whitehouse.gov.

15 Se data från the Gallup Poll, sammanställda hos PollingReport.com, tillgängligt på Internet på adressen 
www.pollingreport.com/BushJob1.htm, 2008-06-09.
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nan president har i modern tid haft så högt 
opinionsstöd under en så lång period.  

President Bush började sitt agerande 
gentemot Afghanistan efter den 11 sep-
tember 2001 med att av Talibanregeringen 
i Afghanistan kräva att Usama bin Ladin 
skulle lämnas ut till USA som ansvarig för 
terrordåden. Om så inte skedde förbehöll 
sig USA rätten att vidta ytterligare åtgär-
der, underförstått krigföring. Lägg märke 
till att under denna period så antog FN:s sä-
kerhetsråd i slutet av september resolution 
1373 med innebörden att USA hade rätt 
att i självförsvar slå tillbaka militärt mot 
terrorattackerna. Talibanregeringen erbjöd 
sig att ställa Usama bin Ladin inför rätta i 
Afghanistan om USA presenterade bevis, 
men Washington accepterade inte detta.

Efter en del osäkerhet inom Bush-
administrationen om hur USA:s militär och 
underrättelsetjänst borde gå tillväga för 
att störta Talibanregeringen och på så sätt 
förhoppningsvis kunna gripa Usama bin 
Ladin beslöt sig presidenten för att i stor 
utsträckning lita på den så kallade Norra 
Alliansen i Afghanistan. Denna bestod av 
flera miliser – alla huvudsakligen baserade 
på andra folkgrupper än pashtunerna, som 
talibanerna rekryteras ur – som bekämpade 
talibanerna och som när de senare blivit 
dominerande i Afghanistan tvingats in i en 
allians. Under de strider som ledde fram till 
huvudstaden Kabuls fall hade USA blott 
några hundratal soldater av olika slag på 
marken i landet till stöd åt Norra Alliansen. 
De allra viktigaste militära insatserna från 
USA under de närmare två månaderna av 

mer konventionell krigföring – från de 
första USA-attackerna mot Kabul den 7 
oktober 2001 till stadens fall i november 
samma år – bestod av attacker med flyg-
plan och kryssningsmissiler som stöd för 
den militära offensiv som Norra Alliansen 
inlett. Dessa insatser var sammantaget 
minst lika stora som det amerikanska 
militära agerandet under Kosovokriget 
mot Serbien 1999. Ett andra viktigt inslag 
var CIA-agenter som distribuerade för 
Afghanistan stora penningsummor till de 
olika krigsherrar som utgjorde Norra Al-
liansen. Detta stöd till krigsherrar skulle 
senare komma att försvåra möjligheterna 
att bygga en stark centralregering i Kabul 
som har den politiska makten i hela landet 
och som i praktiken behärskar hela landets 
territorium.

Efter det att Talibanregeringen störtats 
så riktades huvuddelen av USA:s intresse 
inte främst på möjligheterna till återupp-
byggnad och stabilisering av Afghanistan 
utan på jakten på al-Qaida och Usama bin 
Ladin, allt i enlighet med presidentens poli-
tik. Det visade sig dock svårare än vad CIA 
och andra organ föreställt sig att finna eller 
döda bin Ladin. Det är svårt att ge exakta 
uppgifter om bin Ladin, men det förefaller 
som om den viktigaste och bästa möjlig-
heten att fånga honom gick förlorad i Tora 
Bora-bergen i östra Afghanistan i novem-
ber-december 2001. USA gav uppdraget att 
attackera de baser i de otillgängliga bergen 
där bin Ladin och hans anhängare befann 
sig – baser som byggts under mujahidins 
kamp mot Sovjetunionen på 1980-talet – åt 
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tre mindre betydande afghanska milisle-
dare och satte bara, på ett sent stadium, in 
ett trettiotal amerikanska specialsoldater i 
de svårforcerade bergen. Resultatet blev 
det som kunde förväntas: vare sig ameri-
kanska bombningar, afghanska milismän 
eller amerikanska specialsoldater kom 
åt bin Ladin. Al-Qaida-ledaren och hans 
närmaste män flydde över gränsen till Pa-
kistan. Detta var mig veterligen det senaste 
kända tillfället då amerikanska militära 
styrkor hade reella möjligheter att fånga 
eller döda bin Ladin.

Afghanistan efter taliban - 
regeringens fall
Ungefär samtidigt som afghanska miliser 
och specialsoldater från USA jagade al-
Qaida i Tora Bora-bergen genomfördes en 
stor konferens för att planera för Afghanis-
tans politiska framtid. Konferensen hölls 
i Bonn i Tyskland och leddes av Lakhdar 
Brahimi, en FN-representant som utsetts 
av FN:s dåvarande generalsekreterare 
Kofi Annan. Konferensen resulterade i 
en plan för en övergång till nya politiska 
myndigheter för att styra Afghanistan. En 
Interim Authority skulle upprättas den 22 
december 2001 vilken skulle bestå av dels 
ett ledande politiskt organ, dels en särskild 
kommission för att sammankalla en Loya 
Jirga – ett traditionellt möte bland regiona-
la och lokala ledare i Afghanistan – samt en 
högsta domstol. Det ledande politiska or-
ganet skulle ledas av Hamid Karzai, en då 
44-årig pashtunsk ledare som härstammar 
från samma region i sydöstra Afghanistan 

där talibanerna har sina starkaste fästen. 
För att leda Loya Jirgan beslöt konferensen 
att kalla in den åldrade afghanske kungen 
som levde i exil i Rom.

Trots att Bonn-konferensen nominellt 
leddes av FN var Förenta staternas infly-
tande i praktiken dominerande. Hamid 
Karzai var Bush-administrationens favorit 
och den drev igenom att han skulle bli lan-
dets nya ledare. USA:s förste ambassadör 
i det nya Afghanistan – Zalmay Khalilzad 
som var född i Afghanistan – spelade 
en mycket central roll i landets politiska 
utveckling redan innan han blev formell 
ambassadör 2003. Khalilzad var Bushs 
personlige representant och såg till att 
presidentens vilja fick ett stort genomslag 
i hanteringen av det nya Afghanistan efter 
Talibanregimens fall. USA:s kontroll över 
även återuppbyggnaden av Afghanistan 
efter talibanernas fall, och av skapandet 
av ett nytt politiskt system, var alltså stor. 
Samtidigt var den nya politiska struktur 
som var på väg att växa fram i Afghanistan 
försvagad av ytterligare faktorer, utöver 
Karzais beroende av Förenta staterna. En 
sådan faktor var den skiljelinje som går 
i politiken mellan pashtuner och icke-
pashtuner. Karzai är visserligen pashtun 
men många pashtuner i landet verkar be-
trakta Karzai som USA:s handgångne man, 
medan en stor del av den övriga politiska 
ledningen hämtas ifrån kretsarna kring den 
Norra Alliansen, vilket innebär att de inte 
är pashtuner utan främst tajiker och uzbe-
ker. Många pashtuner – som är vana vid att 
Afghanistan traditionellt nästan alltid styrts 
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av pashtuner – blir därför misstänksamma 
mot myndigheterna i huvudstaden. En 
andra faktor som försvagar den politiska 
stabiliteten i Afghanistan är splittringen 
mellan dem som önskar en ”Islamsk stat” 
som baseras på sharia – den traditionella 
muslimska lagen som härstammar från 
Koranen – och dem som vill basera lag-
stiftningen på moderna västerländska 
normer. För det tredje lider Afghanistan 
av en splittring mellan ledare som deltagit 
i mujahidin och exil-afghaner som vistats 
i väst i decennier och sedan återvänt med 
förväntan om ledande roller i det nya 
samhället. Ytterligare en svaghet gällde 
den politiska konstruktionen i Kabul. De 
nya provisoriska myndigheterna inledde 
inte sitt arbete med att förutsättningslöst 
pröva hur landets många problem skulle 
tacklas, och hur landets styrande myn-
digheter borde struktureras för att hantera 
dessa problem. I stället behölls den gamla 
departementsstrukturen i huvudstaden och 
de nya ledande politikerna fick var sin 
tummelplats där de kunde främja sina egna 
och sin grupperings intressen och anställa 
sina släktingar och allierade, snarare än att 
verka för att lösa de oerhörda problem som 
staten stod inför.16

Den rent politiska utvecklingen fortsatte 
under åren efter Bonn-konferensen med 
flera framgångsrika åtgärder. En Loya 
Jirga hölls i december 2003 – januari 2004 
som resulterade i en ny författning för lan-
det. I oktober 2004 hölls ett presidentval 

som vanns av Hamid Karzai som fick 55 % 
av rösterna i första omgången. I september 
2005 hölls val till en Wolesi Jirga – en 
lagstiftande församling. Det finns inga 
partier representerade i Wolesi Jirgan, 
medlemmarna är valda på personliga man-
dat. Ungefär en tredjedel av medlemmarna 
är kvinnor, vilket måste betraktas som 
en klar framgång för demokratiseringen 
i Afghanistan. I övrigt avspeglar Wolesi 
Jirgan de etniska skiljelinjerna i landet 
med närmare 50 % medlemmar som är 
pashtuner, drygt 20 % som är tajiker, drygt 
10 % hazaras och knappt 10 % uzbeker. 
Det förefaller som om Hamid Karzai 
själv var synnerligen framgångsrik i att 
lägga upp principerna för valet till den 
lagstiftande församlingen. För en svensk 
statsvetare är det synnerligen oklart enligt 
vilka principer en lagstiftande församling 
med denna typ av sammansättning skal 
kunna fungera som ett effektivt instrument 
i statsbyggandet. 

Den sista relativt stora striden i vilken 
amerikanska och med USA allierade af-
ghanska förband stred mot de ursprungliga 
talibanerna kallades Operation Anaconda 
och inträffade i östra Afghanistan i mars 
2002, än en gång utan att USA-sidan lycka-
des utdela några förödande militära slag 
mot talibanerna. Under något år därefter 
föreföll säkerhetsläget vara någorlunda 
stabilt i Afghanistan. I mars 2003 mör-
dades emellertid en FN-representant nära 
Kandahar, i ”Talibanland.” Detta blev 

16  Analysen i detta stycke är starkt influerad av Maley: Rescuing Afghanistan, särskilt s 30-40.
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inledningen till en successiv försämring 
av säkerhetsläget i Afghanistan, som 
inträffade trots att först styrkor från USA 
och Storbritannien, och sedan från andra 
NATO-länder och vidare från ytterligare 
stater, inklusive Sverige från 2002 sändes 
till Afghanistan för att stabilisera säker-
hetsläget.

De militära styrkorna från väst styrs 
av två olika missioner. Den ena är den 
ursprungliga militära missionen styrd 
av USA som kallas Operation Enduring 
Freedom, OEF. USA hade 2002 8 000 
soldater i landet för denna operation, ett 
antal som steg successivt till över 25 000 
vid det afghanska presidentvalet, medan 
det sommaren 2008 fanns omkring 36 000 
soldater från USA i Afghanistan. Bara en 
mindre del av dessa styrkor tillhör numera 
OEF. Den andra styrkan är The Interna-
tional Security Assistance Force, ISAF, 
som formellt etablerades redan i december 
2001, som resultatet av ett mandat från FN. 
Från 2003 blev ISAF en NATO-styrka, 
där det också ingår militära förband från 
länder som inte är medlemmar i, men som 
samarbetar med NATO, som Sverige. ISAF 
satte från början in 4 500 soldater i landet, 
en siffra som i början av april 2009 har ökat 
till drygt 58 000.

UsA och övriga väst i Afghanistan 
efter 2001
I USA betraktades under flera år efter hös-
ten 2001 landets agerande i Afghanistan 

som en stor framgång för presidentens 
säkerhetspolitik. Forskaren Michael 
O’Hanlon publicerade 2002 en uppskat-
tande artikel i Foreign Affairs där han 
påstod att USA:s agerande i Afghanistan 
under striderna fram till Talibanregering-
ens fall varit oerhört lyckat militärstrate-
giskt sett och att detta agerande innebar 
viktiga lärdomar för hur supermakten i 
framtida konflikter borde agera militärt. En 
viss kritik framfördes i artikeln, och också 
mer generellt i USA emot att Usama bin 
Ladin inte hade tillfångatagits och också 
mot att många talibaner uppenbarligen 
hade lyckats fly.17

President George W Bush beordrade en 
tämligen långsam och begränsad militär 
uppbyggnad av landets styrkor i Afghanis-
tan, som specificeras ovan. En viktig åtgärd 
som presidenten inledde redan i början av 
2002 var att från Afghanistan flytta över 
specialförband och specialutrustning till 
förberedelser för det krig som redan börjat 
planeras mot Irak. Det är ingen tvekan 
om att detta beslut innebar en allvarlig 
försvagning av Washingtons möjligheter 
att med framgång bekämpa både al-Qaida 
och talibanerna. 

Till en början var det Operation En-
during Freedom och jakten på al-Qaida 
och på Usama bin Ladin som domine-
rade USA:s agerande i Afghanistan. USA 
bidrog från starten inte alls till ISAF. 
ISAF:s mandat var till en början också 
begränsat till huvudstaden Kabul. Den 

17  O’Hanlon, Michael: “A Flawed Masterpiece,” Foreign Affairs, Vol 83, No. 2, maj-juni 2002, s 47-63.
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förste befälhavaren för ISAF, en brittisk 
general, föreslog tidigt att ISAF skulle få 
fler soldater än de 4 500 soldater styrkan 
ursprungligen bestod av och att mandatet 
skulle utvidgas utanför Kabul till övriga 
delar av Afghanistan. Detta motsatte sig 
USA, dels sades det på grund av att en 
sådan utvidgning skulle försvåra kampen 
mot Usama bin Ladin och al-Qaida, och 
dels, vilket blev ännu viktigare med tiden, 
hade regeringen i Washington börjat kon-
centrera sitt militärstrategiska intresse på 
ett nytt land – Irak. 

Förutom den tilltagande fokuseringen 
på Irak så är en förklaring till Bush-
administrationenls agerande i att motsätta 
sig ISAF:s tidiga utvidgning från Kabul 
en grundläggande motvilja som fanns 
inom administrationen mot vad som kal-
lades nation-building – nationsbyggnad 
av stater efter krig och svåra konflikter. 
Företrädare för Bush-administrationen, 
inklusive presidenten själv, framhöll vid 
denna tid att USA-soldater inte skulle ha 
till uppgift att bygga upp och rekonstruera 
andra länder, deras mission var att föra krig 
och att döda fiender. Den logiska konse-
kvensen av detta resonemang var att kriget 
redan var vunnit i Afghanistan i och med 
att Talibanregeringen störtats i slutet av 
2001, och i den mån militära förband från 
USA hade kvar några uppgifter i landet 
så gällde detta jakten på al-Qaida och på 
Usama bin Ladin. 

Operation Enduring Freedom, starkt 
militärt dominerad av USA, och ISAF 
hade under de första åren helt väsens-
skilda uppgifter i Afghanistan. De länder 
som bidrog med styrkor till ISAF, främst 
Storbritannien, krävde redan 2002 att 
ISAF:s mandat borde utvidgas till andra 
delar av landet. Säkerhetssituationen var 
instabil och återuppbyggnadsarbete var 
svårt att tänka sig utan ytterligare militära 
förstärkningar i andra delar av landet. 

Utvecklingen i Afghanistan under de 
senaste fem åren har inneburit ökade an-
strängningar, främst från ISAF:s sida, att 
förstärka säkerheten runtom i landet. De 
militära förbanden har delvis fått en ny 
roll i enheter som kallas Provincial Re-
construction Teams – PRTs – där soldater 
samarbetar med olika slag av civila ex-
perter och biståndsarbetare. År 2009 finns 
det enligt NATO:s hemsida på Internet 26 
PRTs i Afghanistan.18 En del PRTs sattes 
från början upp inom Operation Enduring 
Freedom och andra inom ISAF, en styrka 
som sedan 2003 leds av NATO. Sedan 
några år ligger alla PRTs under NATO:s 
befäl. Detta slag av samarbete mellan 
militära förband och återuppbyggnads-
experter kan teoretiskt vara ett bidrag till 
rekonstruktionen av ett så förött land som 
Afghanistan. 

Flera faktorer har medfört att PRT-sats-
ningen knappast har blivit den framgång 
som dess tillskyndare säkerligen hoppades 

18  www.nato.int/isaf/topics/prt/index.html, 2009-06-09.(Författarens hänvisning: www.nato.int/isaf/topics/
recon_dev/prts.html, 2008-08-19)



43

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20093-2009

då de första gången utplacerades i början 
av 2003. En sådan faktor är att det inte 
finns någon generell modell för hur ett 
PRT bör sättas upp och fungera. Istället är 
funktionssättet för varje individuell PRT 
beroende av från vilket land den militära 
befälhavaren kommer och vilka regler som 
styr dennes agerande.19 För det andra så är 
det, framför allt i de delar av Afghanistan 
där talibanerna traditionellt varit starka 
– pasthunernas land i södra och sydöstra 
Afghanistan – svårt för såväl soldater som 
civila experter att få verklig kontakt med 
civilbefolkningen ute på landsbygden. För 
det tredje är det mycket som talar för att 
PRTs har fått alltför små ekonomiska resur-
ser för att verkligen kunna göra skillnad i 
återuppbyggnaden av den afghanska lands-
bygden. Detta relativt negativa omdöme 
hindrar förstås inte att flera individuella 
PRTs har haft framgångar på en del platser, 
men som en generell modell för Afghanis-
tans utveckling kan inte PRT-modellen 
betraktas som någon framgång.

En huvudtanke med inrättandet av PRTs 
var att de civila experterna i dessa skulle 
samarbeta med regeringsrepresentanter 
för regeringen Karzai ute i småstäder och 
på landsbygden. Det framstår som helt 
uppenbart att Karzairegeringen i mycket 
stor utsträckning misslyckats i denna roll. 
Regeringen i Kabul behärskar visserligen 
huvudstaden, men där utanför är den svag. 

Den lokala och regionala makten vilar på 
krigsherrar av olika slag som president 
Karzai är beroende av. Dessa krigsherrar 
har långt ifrån alltid stöd ifrån civilbe-
folkningen i sina regioner. Det faktum att 
PRTs så starkt förknippas med dessa lokala 
ledare har inte förbättrat förutsättningarna 
för generell framgång för PRT-modellen 
för Afghanistans utveckling. President 
Karzai arbetar enligt en modell där han 
söker försoning med tidigare motståndare, 
inklusive krigsherrarna. Resultatet blir 
dock att dessa krigsherrar behåller starka 
maktpositioner vilket underminerar reger-
ingens legitimitet och popularitet. 

En annan svaghet med ISAF-styrkorna 
och deras effektivitet när det gäller att 
främja säkerheten i Afghanistan är att de 
olika nationella förbanden i ISAF styrs 
av olika regler för hur och var de militära 
förbanden får sättas in. Vissa förband får 
bara patrullera inom ett geografiskt mycket 
avgränsat område, medan andra förband 
kan delta i alla typer av åtgärder, inklusive 
i direkta militära strider. Orsaken till detta 
är att de nationella parlamenten i Europa 
själva vill reglera på vilket sätt militära 
förband från respektive land kan sättas in 
i stridigheter. Den oklarhet och förvirring 
som dessa varierande regler medför gör att 
ISAF-förbanden i praktiken är betydligt 
mindre slagkraftiga som ett säkerhets-
skapande instrument i Afghanistan än 

19  En god analys av de första tre åren av PRTs i Afghanistan finns i Jacobsen, Peter Viggo: PRTs in Afgha-
nistan: Successful but not sufficient, DIIS Report 2005:6, tillgänglig på Internet www.dcism.dk/graphics/
Publications/Reports2005/pvj_prts_afghanistan.pdf, 2009-06-09.
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man skulle kunna tro utifrån styrkornas 
numerär. 

Samtidigt som USA och dess allierade 
i Afghanistan successivt byggt upp sina 
militära förband så har det militära mot-
ståndet mot såväl utländska styrkor som 
den afghanska regeringen och dess säker-
hetsstyrkor ökat. Det framstår som klart att 
tidigare talibaner utgör en viktig del av det 
nya upproret, men samtidigt är skillnaden 
mellan dessa tidigare styrkor och de nya 
upprorsmännen så stor att det är rimligt att 
kalla de nuvarande upprorsgrupperingarna 
för neo-talibaner. Kärnan är med all san-
nolikhet samma befolkningsgrupper som 

utgjorde talibanerna 
1994-2001 men det 
finns minst två verk-
ligt betydande skill-
nader mellan denna 
tidigare gruppering 
och den nuvarande. 
Den ena skillnaden 
är att neo-talibaner-
na är betydligt mer 
moderna vad gäller 
användningen av 
modern teknologi – 
såsom Internet där 
det finns mängder 
med websites som 
stöder islamister – 
jämfört med sina 
föregångare. Nu-

mera används videofilmer och DVD för 
att propagera för talibanernas verksamhet 
och framgångar, en användning av rörliga 
bilder som var otänkbar under den tidigare 
epoken. Ännu viktigare är den andra skill-
naden: neo-talibanerna ingår på ett mycket 
tydligt sätt i vad som ibland kallas det in-
ternationella jihad – det ”heliga upproret” 
från islamistiskt inriktade grupperingar 
mot den världsordning som uppfattas som 
dominerad av USA.20 Den ursprungliga 
talibanrörelsen var mycket starkare base-
rad enbart i Afghanistan och i grannlandet 
Pakistan, medan dagens neo-talibaner har 
starkare internationella band. 

20  För analyser av neo-talibanerna se Giustozzi, Antonio: Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban 
Insurgency in Afghanistan, Columbia University Press, New York 2008; Terzi, Amin: ”The Neo-Taliban” 

Sverige deltar med militär personal i Afghanistan i den internationella 
NATO-styrkan, ISAF, där även icke medlemsländer samarbetar med 
NATO. Foto:Nicklas Gustafsson/ Combat Camera
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Afghanistan lider av ytterligare ett ge-
nerellt problem som hänger samman med 
den svaga centralregeringen, de lokala 
krigsherrarnas starka ställning och, inte 
minst, med neo-talibanernas successivt 
ökade styrka i landet: den omfattande 
odlingen av opiumvallmo. Opium har 
producerats i Afghanistan i sekler, men 
expansionen av denna verksamhet har varit 
kopplad till striderna i landet, först under 
den tid mujahidin stred mot den sovjetiska 
ockupationen och behövde finansiera sin 
verksamhet. Talibanregeringen fick under 
sina första år stora intäkter från opiumod-
lingen, men förbjöd denna verksamhet 
mot slutet av sitt maktinnehav. Från 2002 
och framåt har opiumodlingen ökat kraf-
tigt igen i Afghanistan, och den spelar i 
nuläget en oerhört viktig roll för landets 
ekonomi. Lokala krigsherrar tjänar stora 
pengar på detta, liksom neo-talibanerna. 
Regeringen Karzai är även i denna fråga 
oerhört svag och har anklagats för att 
tolerera opiumproduktionen, inte minst 
därför att så många viktiga lokala ledare 
tjänar stora pengar på den. Saken blir inte 
bättre av att de olika länder som har trupp 
i Afghanistan förordar olika strategier för 
att bekämpa opiumproduktionen. Många 
bland USA-experterna förordar en aggres-
siv bekämpning med hjälp av besprutning 
från luften, medan andra på västsidan vill 
ta det betydligt mer försiktigt och succes-

sivt för att inte stöta sig för mycket med 
de bönder som för närvarande producerar 
opium och skulle ha svårt att hitta andra 
grödor som de kunde tjäna lika mycket 
pengar på. Det finns beräkningar som tyder 
på att flera miljoner bönder i Afghanistan 
kan vara beroende av opiumodling.21

Övergripande så finns det ytterligare 
problem som sannolikt är de allra vikti-
gaste när det gäller förutsättningarna för 
att det västliga åtagandet att söka stabili-
sera utvecklingen i Afghanistan, förstärka 
regeringen Karzai och på allvar försvaga 
talibanerna ska lyckas. Ett problem är den 
stora amerikanska närvaron och dominan-
sen över utvecklingen i Afghanistan, såväl 
politiskt som militärt. Det framstår som om 
den afghanska regeringen är närmast helt 
dominerad av USA, vilket medför att pre-
sident Hamid Karzai, kanske framför allt 
av pashtuner, betraktas som en USA-stödd 
marionett av breda befolkningsgrupper, 
snarare än som ledare för ett självständigt 
land med egna ambitioner. Ett andra pro-
blemkomplex härstammar från det sätt 
främst de från USA kommande militära 
styrkorna beter sig i Afghanistan. En kon-
sekvens av att det finns relativt få militära 
styrkor på marken, i förhållande till såväl 
Afghanistans befolkning som landets 
geografiska storlek och svårigheterna att 
förflytta militära förband på marken i ett 
så bergigt och till stora delar otillgängligt 

i Crews och Tarzi, (red): The Taliban and the Crisis of Afghanistan, op cit, fotnot 6 och Rashid, Ahmed: 
Descent into Chaos, op cit, fotnot 7.

21  Se Sarwari, Atiq och Crews, Robert D: ”Epilogue: Afghanistan and the Pax Americana,” i Crews, Robert 
och Terzi, Amin, (red): The Taliban and the Crisis of Afghanistan, op cit, fotnot 6, s 333-334.
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land, blir att USA litar till olika typer av 
flygvapenåtgärder då man misstänker att 
talibaner eller med talibaner eller al-Qaida 
allierade förband är verksamma. I den 
afghanska miljön som kulturellt, politiskt 
och religiöst är så oerhört främmande för 
i stort sett alla utländska förband som be-
finner sig där är det väldigt svårt att skilja 
vän från fiende. Det förutsägbara resultatet 
har blivit att ett antal flygattacker har slagit 
mot oskyldig civilbefolkning snarare än 
mot stridande förband eller miliser. Detta 
leder i sin tur till att civilbefolkningen blir 
alltmer kritisk mot amerikanerna.

Hela åtagandet att i Afghanistan bygga 
en modern västerländsk stat, styrd av väs-
terländska demokratiska principer, vilket 
utgår från ett FN-mandat är emellertid 
problematiskt. Även om det utan tvekan 
finns en stor idealism hos såväl FN, dess 
civila experter, många deltagare i de olika 
militära förbanden, liksom hos många 
icke-statliga organisationer (NGOs) som 
är verksamma i Afghanistan så finns det ett 
övergripande fundamentalt problem med 
hela projektet. Det går inte att bortse ifrån 
att stora delar av den afghanska befolk-
ningen är tveksamma till framför allt den 
stora utländska militära närvaron i landet. 
Redan från början var många direkt nega-
tivt inställda. Det finns också en hel del 
som talar för att stora befolkningsgrupper 
i Afghanistan främst är intresserade av en 
lösning som innebär att det äntligen, efter i 
stort sett 30 år av oavbrutna strider av olika 
slag blir fred och stabilitet i landet. Den 
sida som trovärdigast kan erbjuda en sådan 

fred och stabilitet är rimligen den som får 
befolkningens stöd. Det är långtifrån givet 
att den sida som utgörs av militära förband 
som utför omfattande bombattacker mot 
oskyldiga civila är den sida som i längden 
stöds av befolkningen. Även om det finns 
många rapporter om att talibanerna också 
begår grymheter mot de delar av befolk-
ningen som motsätter sig dem, så blir dessa 
övergrepp inte i samma skala som de som 
begås av främst USA-förband.

Avslutning
USA har när detta skrivs varit politiskt och 
militärt engagerat i Afghanistans utveckling 
i sju år. Från Bushregeringens perspektiv 
innebar det första året i landet, från oktober 
2001 fram till slutet av 2002 huvudsakligen 
framgångar. Talibanregeringen störtades, 
al-Qaida-lägren förstördes och Usama 
bin Ladin och hans närmaste anhängare 
drevs ut ur Afghanistan. De militära fram-
gångarna var dock inte så stora att vare sig 
talibanförbanden eller al-Qaida-styrkorna 
fullständigt krossades. Presidenten kon-
trollerade under detta inledningsskede den 
inhemska säkerhetspolitiska agendan vad 
gäller Afghanistan, samtidigt som han hade 
ett oerhört starkt inflytande över de interna-
tionella konferenser och andra åtgärder som 
vidtogs avseende landet under de första åren 
efter hösten 2001. 

På den politiska sidan innebar också un-
der samma period, och rimligen också hela 
perioden fram till valet till Wolesi Jirgan 
– den lagstiftande församlingen – i sep-
tember 2005 huvudsakligen framgångar. 
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22  Se Senlis Council: Afghanistan – Decision Point 2008, London, februari 2008, tillgänglig på Internet 
icosgroup.net/modules/reports/afghanistan_decision_point_08, 2009-06-09.

23  För ett exempel på en sådan typ av karta se Financial Times, 2008-08-21, s 2.

Det skapades ett nytt politiskt system med 
president, lagstiftande församling och ett 
rättsväsende, om än med mycket stora 
brister, ett politiskt system som reglerades 
av en ny författning. 

Successivt har emellertid utvecklingen i 
Afghanistan visat att såväl de militära som 
de politiska framgångarna var betydligt 
mer ihåliga än vad de först verkade vara. 
USA var från början mer inställt på att jaga 
al-Qaida och talibaner än på att bygga upp 
en ny stat i Afghanistan. Därefter medförde 
USA:s tidiga bortdragande av specialför-
band och specialutrustning från Afghanis-
tan till tjänstgöring i Irak att den militära 
slagkraften för att bekämpa såväl talibaner 
som al-Qaida snabbt försvagades. Den 
välmenande afghanske presidenten Hamid 
Karzai visade sig ha betydande svagheter 
som ledare: en ovilja och en oförmåga att 
fatta beslut och en fallenhet för att lita till 
lokala krigsherrar med tveksam inställning 
vad gäller Afghanistans allmänna utveck-
ling är två av de viktigaste.  

Försöken att från 2002 och framåt in-
volvera militära förband från andra länder 
i ISAF-styrkan i såväl säkerhetsmässig 
stabilisering som rekonstruktion av landet 
har också medfört begränsade framgångar. 
En på Afghanistan specialinriktad studie-
organisation som Senlis Council, baserad i 
London, redovisar i en rapport publicerad 
tidigt 2008 att på 54 % av Afghanistans 

territorium är neo-talibanerna permanent 
verksamma, och på 38 % av terroritoriet 
har de betydande verksamhet, medan bara 
på 8 % av ytan är de svaga.22 De exakta 
siffrorna kan säkerligen diskuteras, men 
ingen av de källor som är konsulterad vid 
skrivandet av denna artikel anger något 
annat än att neo-talibanernas inflytande 
inne i Afghanistan successivt ökat under de 
senaste tre åren. Utvecklingen illustreras 
av exempelvis kartor över Afghanistan 
där talibanernas inflytande klassificeras 
utifrån i hur mörka färger en viss region 
färgas. Över tid visar dessa kartor, t ex 
från FN, hur utifrån basen i södra och 
sydöstra Afghanistan alltfler regioner blir 
allt mörkare.23

Utvecklingen i Afghanistan kan inte 
förstås utan att situationen i västra Pakistan 
än en gång betonas. Det mesta tyder på 
att vad som kallas pakistanska talibaner 
har blivit allt starkare i de gränsområden 
som har identifierats tidigare i denna arti-
kel. Det är tveklöst så att dessa talibaner 
har nära kopplingar till de afghanska 
neo-talibanerna. Många av de senare har 
uppenbarligen baser i västra Pakistan 
och rör sig mer eller mindre obehindrat 
över gränsen mellan länderna. I samma 
områden finns rimligen också al-Qaida 
verksamma. Den pakistanska regeringen 
och militären har synnerligen begränsad 
kontroll över utvecklingen i dessa om-
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råden. Förmodligen finns fortfarande ett 
stöd kvar från åtminstone vissa delar av 
den pakistanska säkerhetsorganisationen 
ISI till neo-talibanerna. USA skulle vilja 
sända trupper från Afghanistan in i dessa 
områden i Pakistan – och verkar ha börjat 
i liten skala med detta under sommaren 
2008 – men ledningen i Washington är 
medveten om att en insättning av större 
amerikanska förband på den pakistanska 
sidan skulle riskera att leda till att reger-
ingen i Islamabad försvagas ytterligare. 
Samtidigt är det svårt att se att situationen 
i Afghanistan skulle kunna stabiliseras 
utan att situationen i de nämnda områdena 
i Pakistan ändras så att talibaner av olika 
slag och al-Qaida kraftigt försvagas. En 
del rapporter tyder sommaren 2008 till och 
med på att vissa analytiker i USA anser att 
situationen i Pakistan medför att al-Qaida 
successivt fått tillgång till en situation vad 
gäller möjligheter till träning för terrordåd 
och annan verksamhet som närmar sig den 
som organisationen hade i Afghanistan 
mellan 1996 och 2001. 

Sommaren 2008 har USA-förband varit 
involverade i strider på marken i sju år i 
Afghanistan och i mer än fem år i Irak. Juni 
och juli 2008 var de första månaderna då 
USA varit inblandat i strid i båda länderna 
och då fler amerikanska soldater stupade 
i Afghanistan än i Irak. Inrikespolitiskt 
har Irakkriget varit oerhört mycket mer 
uppmärksammat genom åren än Afgha-
nistan. Möjligen innebär utvecklingen att 
Afghanistan framöver kommer att få större 

uppmärksamhet i den amerikanska inrikes-
politiken, på bekostnad av Irakkriget.

Såväl USA som den övriga gruppen av 
stater som bidrar med militär trupp till Af-
ghanistan ökar successivt antalet soldater i 
landet, men det är tveksamt om detta i sig 
är tillräckligt för att vända utvecklingen 
så att Karzairegeringen över tid kan öka 
sitt inflytande i landet och att den politiska 
och ekonomiska utvecklingen mer över-
gripande kan stabiliseras. De betydande 
svagheter som den nuvarande modellen 
för att hantera Afghanistans utveckling 
har – en tveksamhet om den utländska 
inblandningens generella möjligheter att 
lyckas, alltför lite pengar för utveckling, 
alltför våldsbenägna amerikanska militära 
förband, nationella restriktioner mot effek-
tivt användande av många av de utländska 
militära styrkorna, samt en fundamentalt 
svag afghansk regering – gör att enbart mi-
litära förstärkningar inte kommer att räcka 
för att stabilisera situationen i landet. Den 
inhemska politiska utvecklingen i flera av 
de länder som år 2008 bidrar med trupp, 
till exempel Kanada, kommer i relativ 
närtid att tvinga flera av dessa länder att 
över tid dra ned på dessa. Sannolikt är USA 
och Storbritannien, de viktigaste staterna 
i konflikten rent militärt sett, villiga att 
ytterligare öka sina trupper i Afghanistan. 
Även om sådana truppförstärkningar tem-
porärt kan stabilisera säkerhetssituationen i 
vissa delar av landet så är det – i avsaknad 
av betydande förbättringar i såväl Karzai-
regeringens politiska och administrativa 
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24  Nytt presidentval kommer att hållas i Afghanistan under första halvan av 2009.

effektivitet24 – och i såväl storleken på det 
utländska ekonomiska utvecklingsstödet, 
som i den praktiska användningen på 
marken av dessa summor – synnerligen 
tveksamt om den politiska process som 
påbörjades vid Bonnkonferensen i novem-
ber-december 2001 för att bygga ett nytt, 
demokratiskt Afghanistan kan lyckas. 

President Obama och den nya admi-
nistrationen i Washington kommer utan 
minsta tvivel att få hantera en för USA 
synnerligen besvärlig säkerhetspolitisk 
situation i såväl Afghanistan som Pakis-
tan. Utvecklingen i dessa båda länder har 
under de senaste 2-3 åren tveklöst gått i 
negativ riktning sett från Förenta staternas 
säkerhetspolitiska perspektiv. Den oerhört 
komplexa problematik som USA:s nya 
presidentadministration  möter under 2009 
innebär att risken för en ännu mer negativ 
utveckling framöver är mycket betydande. 
Ingen enskild åtgärd kan heller rimligen 
vända på denna utveckling utan det krävs 
ett antal sammanhängande nya åtgärder för 
att lyckas med detta. Det facit som USA:s 
säkerhetspolitik uppvisar i de allra vikti-
gaste frågorna under det första decenniet 
av det tjugoförsta århundradet medför inte 
att denne bedömare kan ha någon positiv 
prognos vad gäller den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i Afghanistan och Pakistan 
från USA:s perspektiv. 

Kriget i Afghanistan från hösten 2001 
har ur den begränsade aspekten av presi-
dents Bushs förmåga att kontrollera den 
nationella säkerhetspolitiska agendan och 
vara dominerande också på den interna-
tionella varit framgångsrik. Det är ingen 
tvekan om att presidenten framgångsrikt 
lyckats säkerhetisera Afghanistan och hotet 
från talibanerna och al-Qaida. Emellertid 
innebär detta inte att implementeringen 
av den valda policyn varit tillnärmelsevis 
lika framgångsrik, som denna artikel sökt 
visa. Utvecklingen av såväl säkerhetsläget, 
den ekonomiska rekonstruktionen, som 
den politiska stabiliteten i Afghanistan har 
under åtminstone tiden sedan 2005 varit 
negativ, sett ur USA:s perspektiv. President 
Bush hade, framför allt i början, betydande 
framgångar med sin säkerhetspolitik i Af-
ghanistan, men utvecklingen under senare 
år inger farhågor för att dessa framgångar 
framöver kan komma att urholkas ännu 
mer än som redan skett fram till senhösten 
2008. 

Författaren är professor vid Försvarshög-
skolan och ledamot av KKrVA.


