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Abstract 
 
 
 
 
 
In all times soldiers have fought wars with orders from the political ruling power. 
Therefore the soldier becomes the utmost instrument for implementing the political 
objective in conflicts. In modern conflicts, the soldier is a frontline bureaucrat. If the 
soldier does not understand, can, or will act in agreement with the political objective,  
the soldier's actions is not based on legitimacy. The polical objective with the 
intervention will not be accomplished. 
 
Swedish soldiers who participated in the international forces in Afghanistan have not 
fully understood their government’s goals, and what the efforts aimed at resolving. 
Soldiers have not fully been given the practical or theoretical ability required to work 
with the goals of the intervention. Soldiers also showed a willingness to participate in 
the conflict which can not be fully regarded as being in line with the goals they are 
supposed to resolve. The soldier’s willingness to reach the goals has been influenced 
by the reality of the conflict in which the soldiers participate in. The soldier also 
experienced a disengagement in relation to what the political will wants to achieve, 
and the physical reality the soldier has been working in. 
 
 
 
 
Nyckelord: Närbyråkrat, resurser, implementering, förståelse, förmåga, & vilja.  
 
Antal ord: 14289 
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1. Inledning 
 

Detta är en kvalitativ studie av hur väl soldaterna som tjänstgjorde i Afghanistan 

under svensk ledning hade de resurser i form av förstår, kan, och vill lösa de 

övergripande mål som ställdes för insatsen. Studien utgår ifrån de mål som 

formulerades den åttonde juli 2010 i regeringsutlåtandet, Sveriges samlade strategi för 

Afghanistan.1 Det är även denna målsättning insatsen i efterhand har utvärderats 

emot.2 Soldaterna som ingår i studien är soldater som tjänstgjort i Afghanistan efter 

den åttonde juli 2010. När den svenska insatsen avslutats fick statens offentliga 

utredningar till uppdrag av den svenska regeringen att utvärdera det samlade svenska 

engagemanget i Afghanistan. Utredningen fastslog att det svenska engagemanget i 

Afghanistan var misslyckat i stort sett till samtliga mål insatsen var ställd att uppfylla. 

Målen för det svenska engagemanget i Afghanistan sammanfattas kortfattat i sex 

punkter enligt följande:3  

 

• Insatsen skulle leda till en minskad fattigdom i Afghanistan. 

• En ökad säkerhet och stabilitet för Afghanistan.  

• En utveckling socialt och ekonomiskt för det afghanska samhället.  

• En ökad demokratisering av det afghanska samhället. 

• Kvinnors ställning ska stärkas i det afghanska samhället.  

• Sveriges bidrag till insatsen ska leda till en ökad trovärdighet för och förmåga 

hos Sverige som deltagare i internationella insatser.  

 

Den övergripande målsättningen med insatsen är effekterna av den samlade insatsen 

Sverige hade i Afghanistan. Den samlade insatsen bestod av civila och militära delar 

som tillsammans skulle uppnå den samlade målsättningen. Inom den samlade 

målsättningen hade försvarsmakten säkerheten som sin viktigaste målsättning.4 Denna 

undersökning utgår ifrån den samlade insatsens målsättning, och med utgångspunkten 

att soldaterna måste ha en förståelse, förmåga och vilja att arbeta för den samlade 

																																																								
1 Regeringskansliet, Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, s. 14 
2 SOU 2017:16 
3 Ibid s. 20  
4 Regeringskansliet, Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, s. 20	
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målsättningen med Sveriges engagemang, trots att säkerheten var den primära 

uppgiften för soldaten.  

 

För att en förvaltning, i detta fall försvarsmakten, ska nå de mål de är ställda att lösa, 

krävs det att förvaltningen besitter de resurser och den kapacitet som krävs för att 

uppnå målen. 5  Denna studie utgår ifrån kapaciteten närbyråkraten, i detta fall 

soldaten, inom den implementerande förvaltningen hade. Kapaciteten står för hur väl 

soldaten förstår målsättningen, har förmågan att arbeta med målsättningen samt 

besitter viljan att arbeta mot målen förvaltningen har fått i uppdrag att lösa.      

 

1.1. Forskningsproblem 
Följande undersökning finner sin grund i utflödet av den politik Sverige förde i 

Afghanistan. Utförde närbyråkraterna sitt arbete i enlighet och mot de mål politikerna 

fattat för insatsen. De politiska mål Sverige satte upp för insatsen är det som 

statsvetaren Bo Rothstein benämner som politikens inflöde, om inte utflödet, det som 

utövas av den offentliga myndigheten överensstämmer och faktiskt utövas på plats i 

Afghanistan, uppkommer en allvarlig legitimitetsproblematik. 6  Undersökningen 

studerar soldaters kapacitet att nå de mål deras insats syftar till att uppnå. Kapaciteten 

soldaterna besitter som närbyråkrater testas mot teorin om närbyråkratens förståelse, 

förmåga och vilja till att implementera den förda politiken. Michael Lipsky hävdar att 

närbyråkraternas agerande i varje situation återspeglar den förda politiken, således 

inte alltid den politik som är tänkt och som legitimerar närbyråkratens agerande.7 För 

att operationalisera soldaternas kapacitet kommer studien ställa deras förståelse, 

förmåga, och vilja att arbeta mot de övergripande sex målen för den samlade svenska 

insatsen i Afghanistan.  

 

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att identifiera soldaternas upplevda verklighet genom att se till 

om soldaterna förstår, kan och vill arbeta mot insatsens målsättning. Vidare syftar 

studien till att ge en ökad förståelse till om målsättningen kan ha förskjutits till följd 

av närbyråkratens upplevda verklighet att arbeta med målsättningen.  

																																																								
5 Lundquist, (1992) s. 76 
6 Rothstein, (2010) s. 105 
7 Lipsky, (2014) s. xiii	
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1.3. Frågeställningar  
1) Vilken förståelse och förmåga hade närbyråkraterna (soldaterna) som tjänstgjorde i 

den svenska insatsen i Afghanistan i förhållande till den övergripande svenska 

målsättningen med insatsen? På vilket sätt gav förvaltningen (försvarsmakten) 

närbyråkraten de förutsättningar som krävdes för att arbeta mot målen sett till 

målsättningen?  

 

2) På vilket sätt kan närbyråkraternas vilja att arbeta med de övergripande målen för 

insatsen ha påverkat arbetet med den övergripande målsättningen sett ur ett 

implementeringsperspektiv?  

 

1.4. Avgränsningar  
Undersökningen kommer inte fokusera på den styrande förvaltningens prioriteringar. 

Således kommer inte försvarsmaktens förmåga som förvaltning att analyseras utifrån 

de ställda målen i sig, utan studien fokuserar på vad de aktörer som arbetade på fältet, 

nämligen om soldaten förstår, kan och vill arbeta mot de politiska målen.8 Studien 

kommer inte fokusera på fysiska aspekter så som tid och materiel i förhållande till 

förstår, kan och vill. Studien utgår ifrån soldatens inre och soldatens personliga 

förhållande till förstår, kan och vill arbeta för insatsens målsättning. Studien är även 

avgränsad till att gälla enbart soldater på den lägsta nivån, således kommer inga 

militära chefer på någon nivå att ingå.   

 

1.5. Disposition 
Studien är uppbyggd med en inledande problematiken där frågeställningarna studien 

avser att finna svar på att presenteras. Därefter kommer ett längre bakgrundskapitel 

som bereder läsaren för en större förståelse till varför Sverige kom att deltaga i 

konflikten i Afghanistan. Efter bakgrunden presenteras ett teoretiskt ramverk som 

avser att ge läsaren en större förståelse för teorin om närbyråkrater som studien utgår 

från. Den tidigare forskningen avser att ge läsaren en större förståelse sett till hur 

utbildningen av svenska soldater ser ut i dagsläget samt även forskningsläget gällande 

implementeringsproblematik i förhållande till närbyråkraten. Avslutningsvis 

																																																								
8 Lundquist, (1992) s. 75 
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presenteras resultatet sammanvävt med en analys som mynnar ut i en slutsats för 

undersökningen.  

 
1.6. Begreppsförklaring 

 
Mission:  Militär insats i ett annat land än Sverige 

FS: Fortsättningsstyrka. FS följt av ett nummer i fallande ordning, 

den mission soldaterna deltagit i. Exempel: FS20. 

Fortsättningsstyrka nummer 20 i ordningen.   

Grupp: Lägsta formen av militär enhet. Utgörs vanligt vis av fyra till 

åtta soldater med en soldat utsedd till chef över gruppen.  

Pluton: Enhet som utgörs av vanligtvis tre till fyra grupper som 

tillsammans bildar en pluton. Leds av en plutonchef.  

Kompani: En samling plutoner, vanligtvis två till sju stycken. Leds av en 

kompanichef.  

ISAF: International Security Assistance Force. Samlingsnamnet för 

den internationella styrka som inbjudits av den afghanska 

regeringen för att stödja landets återuppbyggnad.  

PRT- MES: Provincial Reconstruction Team Mazar- e Sharif. 1 av 22 

stycken ansvarsområden för ISAF.  2006 tilldelades Sverige 

ansvaret för PRT- MES. 

Civil- militär insats: En militär insats med lokalbefolkningen fokus. Militära och 

civila insatser ska tillsammans lösa målsättningen med 

insatsen.   
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2. Bakgrund 
 

Mellan åren 2002-2014 deltog Sverige i den internationella militära insatsen i 

Afghanistan under NATO:s ledning. Sammantaget har 8024 svenska män och kvinnor 

deltagit i insatsen som totalt kostat svenska skattebetalare 18,2 miljarder kronor.9 

Under insatsens gång har sex svenska soldater stupat.10 Insatsen Sverige deltog i gick 

under namnet International Security Assistance Force (ISAF), som initialt hade som 

huvudsakligt uppdrag att stödja säkerheten kring och i Afghanistans huvudstad Kabul. 

Mandatet för ISAF utvidgades efterhand och kom att gälla hela Afghanistan från 

2006.11  

 

2017 genomförde statens offentliga utredningar (SOU) på uppdrag av den svenska 

regeringen en utredning om Sveriges deltagande i insatsen samt hur väl Sverige 

lyckats med de mål riksdagen formulerat för insatsen. Utredningen fastslog att det 

sammantagna svenska engagemanget i Afghanistan var mycket bristfälligt sett till 

måluppfyllnaden insatsen var ställd att arbeta mot.12 Följande är SOU:s sammanvägda 

bedömning gällande uppfyllande av målsättningen:    

 

Minskad fattigdom  

Ingen förändring har skett gällande den utbredda fattigdomen i Afghanistan under 

perioden den svenska insatsen pågått.13  

 

Säkerhet och stabilitet 

Det svenska bidraget till Afghanistan har inte stärkt säkerhetsläget i provinserna den 

svenska styrkan haft ansvar för. De afghanska säkerhetsfunktionerna i området har 

inte fått tillräckligt stöd för att etablera ett förbättrat säkerhetsläge.14    

 

 

 

																																																								
9  SOU 2017:16 s.28 
10 Ibid  
11 Nato, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm?selectedLocale=en 
12 SOU 2017:16 s.26 
13 Ibid s.27 
14 SOU 2017:16 s.26  
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Utveckling socialt och ekonomiskt  

Vissa framsteg har gjorts inom sociala och ekonomiska faktorer under insatsens 

period. Möjligheten till utbildning och rätten till hälsa har ökat för pojkar och flickor i 

Afghanistan även om det fortfarande finns stora brister.15  

 

Utveckling av ett demokratiskt samhälle  

Det svenska bidraget har till viss del förbättrat demokratin i Afghanistan. Politiska val 

har genomförts även om det funnits tveksamheter gällande valfusk. Byggstenar för 

demokratiska funktioner har till viss del etablerats.16 

 

Kvinnors ställning stärks 

Det afghanska samhället är fortfarande starkt kvinnofientligt och stora problem 

gällande kvinnors integrering i samhället kvarstår. Dock har kvinnornas roll och 

levnadssituation förbättrats något under insatsens period jämfört med tiden innan 

insatsen.17  

 

Trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i internationella 

insatser 

Flertalet av den svenska försvarsmaktens förmågor har bättrats under insatsens gång. 

Sverige kan också anses ökat sitt förtroende som samarbetspartner i internationella 

insatser sett till kunskaper som förvärvats genom ledningsansvaret för flertalet 

provinser i norra Afghanistan.18  

 

2.1. Sverige & ISAF 
Den 20 december 2001 kom ISAF att bildas med stöd av FN:s säkerhetsråd, 

resolution 1386.19 En större truppinsats skulle ske i Afghanistan under ledning av 

Storbritannien. ISAF:s huvudsyfte var att etablera säkerhet i och kring Afghanistans 

huvudstad Kabul.20 Sverige fick förfrågan att delta i insatsen och den 20 december 

2001 presenterades en proposition av den dåvarande regeringen och beslutet om att 
																																																								
15 SOU 2017:16 s.27 
16 Ibid  
17 Ibid  
18 Ibid 
19 Förenta nationerna, http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm 
20 Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-
insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/ 
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sända en styrka till insatsen fattades.21 På grund av de snabba tidsförhållanden som 

rådde fanns det brister i exakt vad och hur den svenska insatsen skulle arbeta och 

vilka mål insatsen skulle arbeta mot.22  De militära underlag som låg till grund för 

riksdagens beslut att bidra med trupp till insatsen är fortfarande delvis belagd med 

sekretess, och till följd av det är det svårt att fastställa exakt vilka mål eller syften den 

svenska riksdagen fattade sitt beslut emot.23   

 

Från och med den 28 augusti 2002 övertogs ansvaret av soldater ej omgärdade av 

sträng sekretess, insatsen övergick från en specialförbandsoperation till att nu mer 

likna en insats Sverige var van att verka inom. Styrkorna som Sverige skickar till 

insatsen roterar i sex månaders perioder. Varje ny rotation får nu namnet 

fortsättningsstyrka, (FS) och rotationens nummer i följande ordning. Rotationerna 

avlöste varandra i arbetet att försöka etablera en säkerhet i och kring Kabul.  

 

2.2. Sverige tar en ledarroll 
Den 15 mars 2006 övertar Sverige ansvaret för Provincial Reconstruction Team 

Mazar- e Sharif (PRT: MES), och de fyra provinser som ingick i PRT:s 

ansvarsområde.24 PRT- konceptet utgick ifrån tre övergripande huvudlinjer vilka var 

säkerhet, samhällsstyrning och utveckling.25 Ett koncept som bygger på en civil- 

militär samverkan för att uppnå effekten som eftersträvas. Uppgifterna som ingår i 

konceptet ställer stora krav på de implementerande närbyråkraternas förståelse för 

kontexten sett till de övergripande huvudlinjerna konceptet bygger på.  

 

Det utökade ansvaret gjorde nu att Sverige övertagit ett område där inte bara 

säkerheten skulle upprättas utan även samhällsbyggande och biståndsinsatser skulle 

etableras. Sverige ställdes inför en ny roll där inte bara militära krafter skulle lösa ett 

problem; ett helt samhälle skulle byggas upp tillsammans med de afghanska 

samhällsinstitutionerna. En uppgift som kräver en civil- militär samverkan.26 

 

																																																								
21 Agrell, Wilhelm, (2013)  
22 Ibid 
23 Ibid s. 85	
24 Tillberg, Svartheden, Engstedt, Janina, (2017) s. 107 
25 Nato. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm?selectedLocale=en 
26 Agrell, Wilhelm, (2013) s. 150-51 
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2.2.1. Civil- militär samverkan 
Målen för det totala engagemanget Sverige hade för Afghanistan visar att samtliga 

mål inte är ställda att lösa med enbart militära krafter. Målen är ställda för att de ska 

lösas i en civil- militär samverkan där militära krafter och civila insatser tillsammans 

löser ut ställda uppgifter.27 I civil- militära insatser krävs det ett nära samarbete 

mellan de militära och civila aktörerna för att syftet och målen med samarbetet skall 

infrias. Således måste de militära krafterna planera insatser i nära samarbete med 

civilt engagemang.28  

 

Statens Offentliga Utredningar fastlår att samarbetet mellan den militära insatsen och 

de civila myndigheterna som tillsammans står för det totala svenska bidraget i 

insatsen varit mycket bristfälligt och lämnat den militära delen av insatsen till att lösa 

ställda uppgifter till största del på egen hand.29 Vid civil- militära operationer är det 

av vikt att samtliga inblandade i insatsen är väl införstådda med insatsens syften och 

mål.30 

 

2.2.3. Målstyrning och implementeringsstrategi 
Tanken med ett PRT- koncept är att det civil- militära samarbetet skall nå en 

målsättning som för Sveriges del beslutades i regeringsutlåtandet den åttonde juli 

2010.31 Statens offentliga utredningar kom fram till att det redan från början av 

insatsen fanns en stor problematik gällande samordningen av svenska myndigheter 

som tillsammans skulle lösa ut de ställda målen.32 Målen för insatsen utformades för 

en civil- militär insats som kan liknas vid vad som kallas Governace eller 

nätverksimplementering.33 Denna typ av implementering av politik går ut på att olika 

aktörer i form av myndigheter samverkar och har ett ömsesidigt beroende av varandra 

för att lyckas med målsättningen. Implementeringen ska kännetecknas av 

förhandlingar där parterna tillsammans men ändå som enskilda aktörer arbetar mot 

																																																								
27 SOU 2017:16 s.67  
28 Ibid s. 25 
29 Ibid  
30 Ibid  
31 Regeringskansliet, Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan 
32 SOU 2017:16 s.180  
33 Löfgren, Karl, (2012) s.12 
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lösningen av offentlig problematik och således med gemensamma ansträngningar når 

de sex målen för den samlade insatsen.  

 

Detta fungerade inte i praktiken nere i insatsområdet och påtalades av de militära 

företrädarna.34 Målen för insatsen kvarstod, och nu skulle försvarsmakten lösa de 

övergripande målen i princip på egen hand, vilket kom att ställa stora krav på den 

svenska försvarsmakten samt dess personal.35 Politiker som vill implementera något 

väljer de instrument som är lämpliga för att implementera politikens vilja.36 Målen 

med insatsen fattades med instrumentet civil- militär samverkan som lösning. När inte 

de civila delarna i insatsen kunde integreras med de militära delarna uppstod således 

en implementeringsproblematik sett till instrumentet som skulle lösa uppgiften.37 

Soldaternas förmåga att arbeta mot insatsens mål blev i och med detta betydligt 

viktigare för att målen med insatsen skulle lyckas. 

 

2.2.4. Instrumentet för implementering 
Samhällsbyggnadsinsatsen föll över på den militära insatsen, således blev den 

samlade måluppfyllnaden de militära krafternas ansvar.38 De militära delarna av 

insatsen ställdes inför uppgifter de normalt sett inte är utbildade för – att analysera 

och lösa socioekonomiska aspekter och uppkomna samhällsfenomen.39 

 

Flertalet nationer hyllade och ansåg att PRT- konceptet var rätt väg att gå i konflikten 

i Afghanistan. Forskning har dock visat att PRT -konceptet kan anses som ett 

misslyckat försök till att skapa förutsättningar för att återbygga och stabilisera 

Afghanistan.40 Misslyckandet med PRT- konceptet beror på flertalet anledningar. En 

framträdande faktor enligt denna undersökning är vem som faktiskt kom att 

implementera målsättningarna, således ett felaktigt instrument för implementering av 

målsättningarna. En av anledningarna till att det faktiskt blev på detta sätt är en ökad 

intensitet i konflikten överlag vilket försvårade civila aktörers agerande. Även att den 

																																																								
34 Agrell, Wilhelm, (2013) s. 159 
35 Ibid s. 309 
36 Löfgren, Karl, (2012) s. 6 
37 SOU 2017:16 s.67  
38 Chaiari, Brocades Zaalberg, Labanca & Schoenmaker, (2014) s. 14 
39 Ibid s. 15 
40 Ibid s. 20 
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afghanska populationen såg ISAF- soldaterna snarare som en aktör för en part i 

konflikten, än de stödjande och återuppbyggare de syftade till att vara.41      

 

Det bristfälliga myndighetssamarbetet som skulle ligga till grund för PRT:s arbete, 

som kan liknas vid tidigare nämnt Governance implementering, övergick nu mer till 

att likna top-down, uppifrån- och- ner perspektivet i implementeringsarbetet. 42 

Implementeringen av målen ställdes av politikerna och den svenska försvarsmakten 

skulle nu helt enkelt genomföra dem. Förenklat förklaras detta 

implementeringsperspektiv genom att politiken ger en uppgift till en aktör, där 

aktören löser den ställda uppgiften. Denna situation ställer allt större krav på att 

soldaten verkligen förstår vad syftet med insatsen för att de övergripande målen över 

huvud taget skall kunna uppfyllas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
41 Ibid s. 20 
42 Lövgren, Karl, (2012) s. 7	
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3. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel återger för läsaren tidigare forskning gällande brister i svenska soldaters 

utbildning inför insats, som är i dagsläget får anses som ett mycket begränsat 

forskningsområde. Efter följer ett avsnitt gällande problematik som kan uppstå vid 

implementering, med fokus på närbyråkratens roll och förhållande till sin omgivning. 

Inom ramen för denna studie har inga slutrapporter från insatsområden granskats då 

dessa inte finns tillgängliga utan måste beställas från de svenska krigsarkiven. 

Författarnas egna tolkning av slutrapporterna är det som denna studie utgår ifrån.    

 

Tidigare forskning inom hur väl soldater förstår, kan, och vill i förhållande till de 

övergripande målen för sin insats är i dagsläget obefintlig. Flertalet studier finns dock 

inom andra svenska myndigheter gällande hur närbyråkraten förstår, kan, och vill 

implementera. Den tidigare forskning undersökningen använder sig av gällande 

svenska soldaters utbildning inför insats är hämtad från de undersökningar som är 

genomförd vid Försvarshögskolan. Major Andreas Östlunds studie inom ramen för 

chefsprogrammet vid Försvarshögskolan, om svenska soldater erhåller rätt utbildning 

inför insats, med fokus på Afghanistan samt major Roger Karlsson studie inom ramen 

för högre stabsofficers utbildning, studie Förberedelser inför insats.  

 

3.1. Soldaters utbildning inför insats 
Roger Karlsson har vid Försvarshögskolan studerat hur svensk personal som ska 

tjänstgöra i internationella konflikter ges tillräckligt med kunskap och förståelse inför 

specifika internationella insatser.43 Karlsson påvisar i sin studie att det finns brister 

inom hur den svenska militära personalen förbereds inför en internationell insats. 

Brister Karlsson påvisar gör gällande den materiel personalen använder i sin 

utbildning kontra den materiel personalen använder nere i insatsområdet.44 Kritik 

riktas även mot hur den svenska utbildningen bedrivs och den anda som finns inom de 

militära leden sett till hur förbanden som roterar ner till Afghanistan ser på sin 

utbildningstid i Sverige innan insatsen. Karlsson hänvisar till slutrapporten från ett av 

missionsförbanden från Afghanistan, FS21. Karlsson menar att förbandet haft en 

																																																								
43 Karlsson, (2014) s. 7  
44 Ibid s 36 
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attityd under sin utbildningstid i Sverige som präglats av att här gör vi på ett sätt och 

nere i Afghanistan gör vi på ett annat sätt för där är det på riktigt.45  

 

Andreas Östlund har i en studie specialgranskat FS15, missionen nummer 15 i 

Afghanistan och deras utbildning inför insatsen. Östlunds slutsatser stämmer väl 

överens med den bild Karlsson beskriver om brister inom utbildningen. Den kunskap 

som genereras under insatser av tidigare förband har svårt att nå ut till de soldater som 

tränas inför kommande insats på grund av långa ledtider till dess de kan 

implementeras i utbildningen. 46  Den utbildning som baseras på erfarenhet från 

insatsområdet har i stor del varit beroende på den kunskapen officeren som för 

tillfället utbildat soldaterna som ska rotera ner i insatsområdet, kunnat bidraga med.47  

 

Karlson menar på att förbanden delvis inte tränar med den utrustning och regelverk de 

specifikt behöver för att lösa uppgiften de kommer ställas inför nere i insatsområdet.48 

Trots dessa brister pekar i huvudsak flertalet slutrapporter från missionsförbanden på 

att förbanden ändå anser att de erhållit en god kunskap och förståelse inför den 

specifika insatsen, enligt Karlsson.49  

 

Östlund framhåller i sin undersökning vikten av att alla förstår de övergripande målen 

med insatsen genom hela organisationen, från högste chef ner till enskild soldat.50 

Östlund menar att olika nivåer av förståelse kan utkrävas men att en grundläggande 

förståelse är en förutsättning för att insatsen ska lyckas. Insatsen i Afghanistan är en 

integrerad insats där militära och civila aktörer jobbar tillsammans mot samma 

målsättning. Östlund menar att vikten av förståelse för målen för soldaterna ökar i och 

med att människorna även är målet för de militära delarna.51  

 

Karlssons undersökning visar på brister i den utbildning soldater och förband får 

innan insats. Undersökningen visar även på attitydproblem till utbildningen hemma i 

Sverige. Förbanden anser sig överlag fått en tillräcklig utbildning inför kommande 

																																																								
45 Karlsson, (2014) s 37 
46 Östlund, (2009) s. 50 
47 Ibid  
48 Karlsson, (2014) s 32	
49 Ibid s 30 
50 Östlund, (2009) s. 51 
51 Ibid 
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insats vilket ter sig något märkligt sett till Karlssons undersökning.  Östlunds 

forskning påvisar vikten av förståelse för samhällsfrågor i insatsområdet och att det 

finns brister inom försvarsmaktens utbildning inför insatsen gällande målsättningar 

och syften. 

  

3.2. Implementeringsproblematik & närbyråkraten  
Om det finns en stor skillnad mellan den verklighet som närbyråkraten verkar inom 

och den beslutande aktörens syn på den samma kan problematik uppstå med 

implementeringen av policyn. Michael Lipsky menar att närbyråkraten som är på 

fältet har stor möjlighet att påverka den förda policyn och således även vad som 

implementeras. Förhållanden på fältet kan påverka närbyråkraten till det positiva eller 

det negativa sett till effekten av det närbyråkraten implementerar.52 Finner inte 

närbyråkraten målsättningen den beslutande aktören vill uppnå som nåbar eller av 

andra anledningar inte förstå, kan, eller vill implementera målsättningen uppstår 

svårigheter med implementeringen av målsättningen.53   

 

Sören Winter och Wibeke Lehmann Nielsen har genom sin forskning om danska 

tjänstemän, närbyråkrater, kommit fram till ett par förutsättningar som kan påverka 

hur väl den förda politiken implementeras. Om närbyråkraten är svår att övervaka för 

den beslutande aktören finns risken att närbyråkraten övertar politiken om vad det är 

som ska implementeras.54 Detta kan leda till förändringar i den policy som förs och 

påverka de mål närbyråkraten, och i sin tur förvaltningens är tänkt att arbeta mot. 

Övervakningen av närbyråkraten är en central del och en förutsättning för hur den 

beslutande makten ska mäta effekten och utvärdering av närbyråkratens arbete.55 

Således måste det finnas en lojalitet samt transparens i närbyråkratens arbete och 

förhållande till den beslutande aktören.  

 

Om närbyråkraten börjar tolka vad det är den ska genomföra, och denna tolkning 

faller långt utanför ramarna närbyråkraten är tänkt att implementera faller således 

legitimiteten för närbyråkratens agerande. Närbyråkraten måste dock ha en viss form 

																																																								
52 Lipsky, (2014) 
53 Winter och Lehmann Nielsen (2008) s. 106 
54 Ibid s. 108  
55 Lundquist, (1992) s. 12-13	
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av rörlighet och inflytande över implementeringen vilket stöds av Magdalena Falldes 

studie om svenska asylhandläggares handlingsutrymme i humanitära ärenden. 56 

Närbyråkraterna måste ha ett visst utrymme för att anpassa målsättningen utifrån den 

fysiska verklighet de möter i sin verksamhet.  

 

Samspelet mellan närbyråkrat och brukare är av yttersta vikt för närbyråkratens 

förmåga att implementera en målsättning. Om mottagaren av policyn som 

implementeras är likgiltig inför implementeringen kan detta påverka närbyråkraten i 

arbetet till att minska ansträngningen av insatsen mot brukaren.57 Brukaren är således 

en medproducent av implementeringen.58 Ett positivt samspel mellan närbyråkrat och 

brukare skapar en grundförutsättning för en god implementering. Om samspelet 

mellan närbyråkrat och brukare är dåligt påverkas närbyråkratens förmåga och vilja 

att arbeta för implementeringen till det negativa.   

 

Synen närbyråkraten har på brukaren kan även påverka närbyråkraten i sin 

implementering av policyn.59 Om närbyråkraten har en syn på brukaren som är 

negativ eller positiv kommer detta påverka brukarens vilja att anstränga sig mer eller 

mindre i arbete för att hjälpa brukaren.60   

 

Är målsättningen oklar för närbyråkraten kan detta leda till att närbyråkraten tolkar 

vad det är den ska implementera och drar egna slutsatser om vad de politiska målen 

är. 61  Det är av stor vikt närbyråkraten verkligen förstår målsättningen för att 

närbyråkraten ska kunna arbeta för den.62  

 
 
 
 

 

 
																																																								
56  Fallde (2005) s. 38 
57 Winter och Lehmann Nielsen (2008) s. 168 
58 Löfgren, (2012) s. 14 
59 Winter och Lehmann Nielsen (2008) s.168-168 
60 Ibid 
61 Ibid   
62 Ibid	
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4. Teoretiskt Ramverk 
 

Det teoretiska ramverket ska ge läsaren en ökad förståelse för inom vilken 

vetenskaplig kontext studien utgår ifrån. Studien behandlar implementering av 

målsättning. Därför återges en kortare teoretisk beskrivning av implementering och 

styrning för att förstå hur en målsättning når en implementerande närbyråkrat. Efter 

en kortare beskrivning av implementering och målstyrning beskrivs de förutsättningar 

som krävs av närbyråkraten för att implementeringen av målsättningen skall få önskad 

effekt.    

 

4.1 Implementering  
Implementeringen av policy, när förvaltningen skall utföra det som den av den 

folkvalda majoriteten beslutat ska ske. Implementeringen är en del av en större kedja 

som Lennart Lundquist beskriver som en processmodell som innefattar fem stadier.63  

 

De fem stadierna som omfattas av processmodellen enligt Lundquist är följande: 

initiering, beredning, beslutfattande, implementering, och efterkontroll. 64  I 

initieringsstadiet identifieras ett problem som synliggörs för någon form av 

inflytelserik aktör. Aktören för upp problematiken på den politiska dagordningen som 

påbörjar en beredning av problematiken genom att samla information och hur den 

problematik som behandlas skall lösas. Inom beredningsfasen fastställs även målen 

för hur problematiken skall lösas. Nästa steg i processen är ett beslutfattande av de 

folkvalda som väljer att genomföra förslaget eller att inte genomföra förslaget. Om de 

folkvalda väljer att genomföra det initieringen och beredningen kommit fram till 

påbörjas implementeringen. Det sista steget i processen är efterkontroll, där de 

beslutande ser till effekten av det implementerade och justerar eller låter 

implementeringen fortsätta. En förutsättning för efterkontroll är att de folkvalda har 

en tydlig bild av implementerande förvaltnings verksamhet samt ges full insyn i 

verksamheten.  

 

																																																								
63 Lundquist, (1992) s. 12 
64 Ibid s. 12 
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Innan implementeringsstadiet befinner sig frågan i det som kan liknas vid politikens 

inputsida.65 Input- sidan är där förvaltningen finner sin legitimitet samt hur målen för 

förvaltningen fastställs. Output- sidan är det som förvaltningen faktiskt utför. 

Förvaltningens output ska således korrelera med det som den politiska inputen avsett 

för att implementering av policyn och dess mål skall lyckas.66   

 

En grund för att förvaltningen skall lyckas med sin målsättning bygger på resurserna 

förvaltningen har att tillgå. Utöver resurser behöver även förvaltningen den kapacitet 

som krävs för att lyckas med implementeringen av det policyskaparen avser att 

förvaltningen skall implementera. Dessa resurser återfinns bland annat i en 

förvaltning hos de närbyråkrater som utför förvaltningens uppgift. Således ligger 

kapaciteten till stor del i händerna på närbyråkratens resurser, nämligen deras 

förståelse, förmåga och vilja att implementera policyskaparnas målsättning.67  

 

Om målen ställs med en målstyrningsutgångspunkt, vilket gäller för 

implementeringen av målsättningen med insatsen i Afghanistan, ges förvaltningen 

och dess närbyråkrater större handlingsutrymme sett till hur implementeringen av 

policyns målsättning skall uppnås.68 Med denna utgångspunkt för målstyrning ökar 

soldaternas inflytande över implementeringen.  

 

4.2. Närbyråkrat 
En närbyråkrat i denna kontext är en offentligt anställd person som givits ett mandat 

att utföra en handling som legitimeras genom beslut av det offentliga samhället.69 

Dessa handlingar sker i direkt anslutning till medborgarna, således är närbyråkraterna 

de som befinner sig närmast medborgarna i implementeringsskeendet av den förda 

politiken.70 Genom sitt handlande skapar närbyråkraten implementering av politik. 

Politiker har genom policyprocessen, baserad på rättsstatens värderingar, skapat 

politik som skall implementeras av i vanliga fall en förvaltning.71 Närbyråkraten vid 

berörd förvaltning gör realitet av politikens vilja. Om närbyråkraten inte agerar i 
																																																								
65 Lundquist, (1992) s. 13 
66 Ibid s. 13 
67 Bengtsson & Melke, (2014) s. 83  
68 Ibid s. 84 	
69 Lipsky, (2014) s. 3  
70 Ibid 
71 Lundquist, (1992) s. 12-13 
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enlighet med den politik den är ställd att implementera finns det inte heller någon 

legitimitet för närbyråkratens agerande. Om närbyråkraten handlar på ett sätt som inte 

politiken avsett, implementeras ändå en politik från förvaltningens sida. Medborgaren 

eller mottagaren av närbyråkratens agerande kommer påverkas av en politik som inte 

är underbyggd av det som kännetecknas av en rättsstat.72  

 

4.2.1 Närbyråkratens resurser- förvaltningens kapacitet 

Närbyråkratens resurser är förutsättningar för att närbyråkraten och således 

förvaltningen skall lösa de mål politiken utformat för dem.73 Vad som menas med 

resurser sett till närbyråkraten förmåga kopplas ihop med hur väl närbyråkraten 

förstår, kan, och vill implementera det den är ålagd att göra. Övriga resurser som 

närbyråkraten behöver men som inte behandlas i denna studie är ekonomiska medel, 

personalantal och utrustning för att lösa sin uppgift.74 Det är inte bara närbyråkratens 

personliga förutsättningar som påverkar utövningen i tjänsten. Organisationens 

värderingar och normer samt närbyråkratens kollegiala kontakter inverkar på 

närbyråkraten.75 Inom organisationen finns ett förväntat uppträdande och en norm 

som närbyråkraten socialiseras in i.76 Socialiseringsprocessen skapar en yrkesidentitet 

och ett förhållningssätt för närbyråkraten att förhålla sig till i sitt arbete.77 Om 

organisationen har en stark yrkesidentitet, såsom polis eller militär, utsätts 

närbyråkraten för en större socialisering för att bli en i gruppen.  

    

4.2.2. Förstår närbyråkraten? 
För att en närbyråkrat skall kunna lösa en ställd uppgift krävs det att närbyråkraten 

verkligen förstår vad den är ställd att lösa. Om inte närbyråkraten givits möjlighet 

eller överhuvudtaget har förståelse för vad som ska göras kommer inte heller 

närbyråkraten att lyckas göra detta.78 I boken Utvärdering i politik och förvaltning 

skriver Hans Vedung att inom förståelse är begreppen känna till och begripa centrala 

begrepp för närbyråkraten.79 Problematik med förståelsen kan uppkomma genom att 

																																																								
72 Lipsky, (2014) s. xiii 
73 Ibid s. 33 
74 Löfgren, (2012) s. 5 
75 Lundquist, (1992) s. 157 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid s. 76 
79 Vedung, (1998) s. 180  
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otydliga mål från beslutfattarnas sida ligger som underlag för implementeringen, men 

även att det uppstår misstolkningar till följd av denna otydlighet.80 Denna problematik 

kan leda till att lokala tolkningar och processer används vid implementeringen 

genomförd av närbyråkraten, istället för de mål de politiskt styrande gett 

förvaltningen att arbeta mot.81 Målen för en förvaltning spelar ingen roll om inte 

närbyråkraten känner till dem och aktivt arbetar mot dem.82  

  

4.2.3 Kan närbyråkraten? 
Viktigt för att närbyråkraten skall kunna utföra förväntade uppgifter är att 

närbyråkraten besitter tillräcklig kunskap inom det område den skall verka inom. Kan 

närbyråkraten genomföra det som är ålagt att göra som tjänsteman? Har närbyråkraten 

de kunskaper i form av hur man genomför det praktiskt? Saknar närbyråkraten en 

kunskap inom det som ska implementeras finns risken att närbyråkraten arbetar mot 

och för mål närbyråkraten inte är tänkt att arbeta mot, genom en felaktig 

implementering. 83  För att närbyråkraten skall anses ha en god kunskap bör 

närbyråkraten fått någon form av expertiskunskap eller övergripande utbildning inom 

fältet han verkar inom.84 Närbyråkraten behöver förutom personlig kunskap tillgång 

till teknisk utrustning och materiel som behövs för att kunna utföra arbetet med 

tillfredställande kunskap.85 Närbyråkraten bör även besitta tillräckligt med inflytande 

för att implementera det han är styrd att göra.86 Saknar närbyråkraten inflytande och 

handlingsförmåga kommer han inte ha möjligheten att implementera det som 

förväntas. Denna studie är avgränsad till att behandla kan i förhållande till 

närbyråkratens upplevda förmåga att arbeta med och för den övergripande 

målsättningen. 

 

4.2.4. Vill närbyråkraten? 
Har närbyråkraten viljan att utföra det som förväntas från förvaltningens och 

politikens håll? Inom närbyråkratens vilja finner sig även olika värderingar till hur 

närbyråkraten ser på sin omvärld sett till rätt och fel, effektivt och ineffektivt samt bra 
																																																								
80 Löfgren, (2012) s. 5	
81 Ibid  
82 Vedung, (1998) s.180 
83 Ibid  
84 Ibid s.181 
85 Ibid  
86 Lundquist, (1992) s. 76 
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och dåligt.87 Även om närbyråkraten, enligt svensk förvaltning i sin roll som 

professionell tjänsteman, utövar ett opartiskt jobb kommer dessa värden att påverka 

utövningen.88 Närbyråkratens personliga värderingar får aldrig påverka förvaltningens 

utförande av uppgiften. Närbyråkraten ska vara lojal och handla mot de värden och 

mål uppdragsgivarna ålagt dem att utföra.89 Inom förvaltning som legitimerar 

utövande av våld för att nå sina mål är närbyråkratens personliga värderingar och vilja 

således extra viktig, att den överensstämmer med rättsstatens värderingar.90 Finns det 

en brist i viljan hos närbyråkraten att implementera det den är ålagd att göra kan det 

enligt Vedung handla om en skepsis från närbyråkratens sida gällande den förda 

politiken.91 Ett allvarligare problem är om detta fenomen är notoriskt och allmänt 

utbrett från förvaltningens sida enligt Vedung.92 Fenomenet är då av en mer 

systematisk karaktär och kännetecknas av att förvaltningen agerar utifrån ett 

egensyfte istället för det som beslutats genom den demokratiska processen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
87 Lundquist, (1992) s. 76	
88 Ibid s. 39 
89 Ibid s. 55 
90 Ibid s. 55-56 
91 Vedung, (1998) s.182 
92 Ibid s.181	
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5. Metod 
 

5.1. Metodologiskt tillvägagångssätt 
För att besvara studiens frågeställningar används metoden samtalsintervju där 

författaren genomfört intervjuer med soldater som tjänstgjort i Afghanistan. Studien 

avser att finna svar på hur soldaternas upplevda verklighet gestaltat sig som 

närbyråkrat i insatsen i Afghanistan. Valet av metoden samtalsintervjuer baseras på 

att det tolkningsbara resultatet återfinns djupare i soldaternas svar än vad en 

kvantitativ metod skulle ge. Även bristen på intervjupersoner begränsar en kvantitativ 

metod då tillgången till soldater att intervjua för studien varit begränsad till sex 

stycken.93 Studien syftar till att finna det väsentliga innehållet i vad soldaterna berättar 

vid intervjuerna och synliggöra problematiken de behövt förhålla sig till som 

närbyråkrater. 94 Om närbyråkraten förstår och kan, skulle kunna anses som ett 

kvantitativt mått sett till utbildningsmängden närbyråkraten erhållit för att arbeta med 

målen. Eftersom det är soldatens uppfattning av utbildningen i förhållande till målen 

som resultatet analyseras utifrån är metoden kvalitativ. Visar det sig under intervjun 

att soldaten har en bristfällig förståelse och förmåga utifrån målsättningen kommer 

mer direkta frågor av kvantitativ karaktär ställas för att ge en så tydlig bild av varför 

förståelsen och förmågan är så låg. Viljan i förhållanden till den verklighet de 

arbetade i nere i insatsområdet är av en tydligare kvalitativ karaktär.  

 

5.2. Kategorisering av målsättningen 
För att lättare kunna arbeta med och analysera resultatet i förhållande till de sex 

målen, placeras målen i tre kategorier. Kategori ett är säkerhet, där målet för den 

svenska insatsens arbete med ökad säkerhet och stabilitet placeras. Målet ökad 

säkerhet och stabilitet är det som i undersökningen förutsätts vara det mest självklara 

målet i förhållande till förstår, kan, och vill sett till närbyråkraterna. Säkerhet och allt 

som faller under säkerhet är det som närbyråkraten normalt sett tränas för och således 

bör besitta god förståelse, förmåga och vilja att arbeta med. Säkerheten 

operationaliseras mot närbyråkratens upplevda förståelse om att detta var ett mål som 

de skulle arbeta aktivt mot samt om de upplever att de fått tillräckliga resurser i form 

																																																								
93 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, (2012) s. 211 
94 Ibid s. 252 
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av utbildning att arbeta mot målet. Utöver detta kommer närbyråkratens vilja att 

arbeta för målet säkerhet att identifieras.  

 

Kategori två är uppträdande, vilket också bör vara ett mål närbyråkraten bör besitta 

goda förutsättningar att arbeta mot sett till förståelse, förmåga och vilja att arbeta 

med. Målet som faller under kategorin uppträdande i denna undersökning är en ökad 

trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i internationella insatser. 

Målet som faller under kategorin uppträdande är det enda målet enligt SOU:s 

utredning kan anses som uppfyllt, vilket bör påvisas genom närbyråkraternas 

upplevda resurser i form av deras förmåga sett till förstår, kan, och vill arbeta mot 

målet. Uppträdande kommer operationaliseras genom närbyråkratens upplevda 

förståelse om att detta var ett mål de skulle arbeta aktivt mot samt om de upplever att 

de fått tillräckliga resurser i form av utbildning att arbeta mot målet. Utöver detta 

kommer närbyråkratens vilja att arbeta för ett gott uppträdande att identifieras.     

 

Målen: minskad fattigdom, en utveckling socialt och ekonomiskt, utveckling av ett 

demokratiskt samhälle, och att kvinnors ställning ska stärkas ingår i denna studie 

under kategorin samhälle. Målen i kategorin samhälle är inte mål som närbyråkraten i 

sin tjänst som soldat normalt sett förväntas besitta några större expertiskunskaper 

inom. Således är målen som faller under kategorin samhälle de som i undersökningen 

förväntas påvisa brister sett till närbyråkratens upplevda resurser att arbeta mot dem. 

SOU:s utredning fastslog även att målen i kategorin samhälle uppvisade tydliga 

brister sett till måluppfyllnaden. Kategorin samhälle kommer operationaliseras genom 

närbyråkratens upplevda förståelse om målen som ingår i kategorin samhälle. Var 

målen i kategorin samhälle mål de skulle arbeta aktivt mot samt om de upplever att de 

fått tillräckliga resurser i form av utbildning att arbeta mot målen i kategorin? Utöver 

detta kommer närbyråkratens vilja att arbeta för målen i kategorin att identifieras. För 

att ytterligare gå djupare i intervjuerna och verkligen fånga upp essensen i 

närbyråkratens svar används den tidigare forskningen gällande 

implementeringsproblematik. Problematik gällande om närbyråkratens förstår, kan 

och vill implementera handlar inte bara direkt om förståelse och utbildningsmängd 

Närbyråkratens upplevda verklighetsuppfattning gällande implementeringen är av stor 

vikt för hur närbyråkraten arbetar med målsättningen. Tidigare forskning gällande 

problematik vid implementering har används för att identifiera frågor som denna 
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studie kommer använda sig av för att besvara huvudsyftet. Närbyråkratens upplevda 

förhållande till den beslutande makten, politiken samt närbyråkratens upplevda 

samspel med brukaren och synen på brukaren är faktorer som påverkar 

närbyråkratens implementering.  

 

5.2.1. Förstår 
För att få reda på soldatens förståelse för insatsens samlade målsättning kommer 

intervjuerna fokusera på den utbildning soldaten fått innan och under insatsen. 

Förståelsen kan kopplas till hur mycket tid i utbildningen som avsatts för att bereda 

soldaten kunskap inom de tre kategorierna samhälle, säkerhet samt uppträdande. Inom 

förståelsen kan föreläsningar, utbildningsmateriel samt annan pedagogisk utbildning 

ge svar på den intervjuades faktiska förståelse inför de mål den är ställd att arbeta 

mot, därav ställs direkta frågor gällande utbildning om inte de intervjuade tar upp det 

när det övergripande temat behandlas. Frånvaron av förståelse eller uttryck för andra 

målsättningar ger även svar på syftet med undersökningen samt om det till följd av en 

låg förståelse kan ha förekommit någon form av målsförskjutning i ett senare skede.   

 

5.2.2. Kan 
Om närbyråkraten kan implementera målsättningen bygger delvis på om 

närbyråkraten förstår målsättningen. Förmågan till kan, identifieras genom den 

teoretiska och praktiska utbildning den intervjuade erhöll innan eller under insatsens 

gång sett till de tre kategorierna samhälle, säkerhet, samt uppträdande. Förmågan 

kopplas till hur mycket tid i utbildningen som avsatts för att teoretiskt och praktiskt 

bereda den intervjuades kunskap inom de tre kategorierna säkerhet, uppträdande, och 

samhälle. Seminarium, föreläsningar och praktiska övningar är indikatorer på 

soldatens faktiska förmåga att arbeta med målsättningen. Frånvaron av teoretisk och 

praktisk kunskap ger även svar på syftet med undersökningen samt om det kan ligga 

till grund för någon form av målsförskjutning till följd av en brist i förmågan. Även 

den intervjuades upplevelse av sin kunskap att arbeta mot de övergripande målen 

kommer identifieras. Övriga resursbrister i form av materiel, ekonomiska medel och 

personal kan vara faktorer som påverkar närbyråkratens förmåga till att implementera 

men undersöks inte i denna studie.          
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5.2.3. Vill 
Viljan är något mer nyanserad än förståelsen och kunskapen. Utöver den intervjuades 

direkta vilja att arbeta mot de ställda målen kommer även undersökningen identifiera 

om det finns någon direkt motsättning i den intervjuades personliga motivation ställt 

mot insatsens mål. Om den intervjuade besitter en nedlåtande attityd eller en personlig 

inre motivation som går mot något av målen för insatsen kan detta påvisa möjliga 

hinder att arbeta mot något av de ställda målen. Denna studie har identifierat 

förhållandet mellan närbyråkraten och dess verklighet som en problematik sett till 

närbyråkratens vilja att implementera målsättningen. Därför kommer närbyråkratens 

upplevda förhållande till den beslutande makten, närbyråkratens upplevda samspel 

med brukaren, och synen på brukaren att vara en del av närbyråkratens vilja i 

resultatdelen.  

     

5.3. Insamling av empiri 
Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes genom samtalsintervjuer. Val 

av tid och plats har fått bestämmas av varje individ som ingår i undersökningen för att 

individen ska känna sig bekväm under intervjun. Valet av intervjumetoden, 

samtalsintervjuer är dels att den är lämplig för undersökningens kvalitativa ansats, att 

öka förståelsen till varför insatsen misslyckades, sett till närbyråkratens resurser och 

förmågor.95 Samtalsintervjuer är även lämpliga vid undersökningar som befinner sig 

inom outforskade fält, när man vill veta människors uppfattning inom specifika 

frågor. 96 Samtalsintervjuer skapar ett interaktivt samspel mellan intervjuaren och den 

intervjuade.97 Detta skapar möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor och gå 

djupare för att tydligare synliggöra de fenomen som kan ha uppstått så som en mål 

förskjutning eller varför målen inte uppnåddes.98  

 

5.3.1 Intervjuguide  
Under intervjun användes en intervjuguide med de övergripande teman som 

behandlades under intervjun. Teman som behandlades under intervjun är personlig 

målsättning och motivation, utbildning innan och under insats, insatsen och arbetssätt, 

																																																								
95 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, (2012) s. 256 
96 Ibid s. 253 
97 Ibid s. 264	
98 Ibid s. 252 
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samt reflektion och egen tolkning. Svaren soldaterna gav inom ovanstående teman 

sätts i förhållande till de identifierade implementeringsproblematiska områdena.99 

Intervjun skulle motivera soldaten att beskriva sin upplevda verklighet och hur denna 

verklighet såg ut, genom att ge långa och fylliga svar på de ställda frågorna.100 Om 

den intervjuade började ge kortfattade svar, samt om ett område var för känsligt, 

lämnades temat och ett nytt tema påbörjades. När den intervjuade fick tala fritt om det 

övergripande temat ställdes uppföljningsfrågor för att utveckla samtalet mot de frågor 

studien i huvudsak syftade till att behandla. Frågorna som då ställdes var av mer 

direkt karaktär. Frågorna är i huvudsak av öppen karaktär där soldaterna får uttala sig 

fritt och ge fylligare svar.101 Stängda frågor förekom även för att besvara visa 

specifika frågor gällande förståelsen och kunskapen. Stängda frågor användes om det 

visade sig under intervjun att soldaten besitter mycket låg förståelse eller förmåga i 

förhållande till målsättningen. De stängda frågorna syftar då till att ge en klar bild av 

en specifik aspekt.  

 

Intervjun är semistrukturerad och frågornas följd beror på den intervjuades tidigare 

svar. 102  Frågorna ställs utifrån ett förutbestämt frågeformulär, men uppkommer 

intressanta svar kan ytterligare följdfrågor som inte är förbestämda att ställas för att 

öka nyansen i den intervjuades svar.103  

 

Metoden samtalsintervjuer är en blandning av informant- och 

respondentundersökning. 104  Soldaterna ska fungera som både informanter som 

berättar hur det verkligen fungerade inom organisationen samt hur arbetet bedrevs, 

men även som respondenter som ger sin upplevda bild av arbetet.105 De intervjuade 

befinner sig i gränslandet mellan informant och respondent i studien. 

 

 

 

 

																																																								
99 Se bilaga 1:1 Från Rosenbad till Afghanistan 
100 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, (2012) s. 264 
101 Ibid s. 229 
102 Bryman, (2011) s. 414	
103 Ibid s. 414 
104 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, (2012) s Ibid s. 252 
105 Ibid s. 227- 228	
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( Fig 1:1. Övergripande strategi, samt var förväntade indikatorer bör uppträda) 

 

 
 

5.3.2. Inspelning och transkribering  
Intervjuerna spelas in med hjälp av två stycken telefoner, för att garantera att 

materialet sparas. Telefonerna har placerats på ett sätt så de inte stör eller direkt 

påverkar intervjupersonen på ett negativt sätt. Genom att placera telefonerna på ett 

bord med släckt display är telefonerna ett naturligt inslag i miljön istället för en 

mikrofon som placeras framför dem på ett bord. Flertalet av de intervjuade visade 

initialt ett medvetande till att deras svar blev inspelade via telefonerna, men detta 

glömdes snabbt bort och de intervjuade blev mer avslappnade vilket underlättade 

samtalet.    

 

Intervjuerna har i så stor mån som möjligt transkriberats direkt efter intervjutillfället. 

Vissa ord har ändrats till dess korrekta mening så som ”vatt” har av författaren 

skrivits ut som ”var” etc.106 Transkriberingen ligger till grund för resultatet och 

																																																								
106 Bryman, (2011) s. 431 
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belysande citat som givits under intervjuerna med soldaterna används för att förstärka 

validiteten av resultatet och sedermera analysen.107  

 

5.4. Resultat, analys & slutsats 
För att skapa ett överblickbart resultat av studien, används ett analysschema under 

bearbetningen av resultatdelen.108 Analysschemat består av de teman och frågor som 

behandlas. Utifrån detta schema framträder en sammanfattad bild för författaren och 

vilka generella drag som framkommit ur soldaternas samlade svar. Ett generaliserat 

kvalitativt tolkat resultat av den sammanvägda bilden som ges av soldaterna. 

Belysande citat återges för läsaren för att underlätta validiteten och öka förståelsen för 

tolkningen av resultatet studien presenterar.109  

 

Utifrån de generella riktningarna kommer resultatet ställas mot teorin och 

implementeringsproblematiken kopplat till närbyråkrater. Ur detta resultat görs en 

analys som summeras i en slutsats för studien gällande om närbyråkraten förstår, kan, 

och vill samt faktorer som kan påverkat implementeringen av målsättningen.  Det är 

det generella riktningarna i resultatet av soldaternas svar som kommer analyseras och 

genereras slutsatser utifrån. Om det uppträder stora skillnader i svaren soldaterna ger 

presenteras skillnaderna för läsaren och en analys till varför dessa skillnader kan ha 

uppstått.  

 

5.5. Slutna miljöer & urval  
Undersökningen riktar sig mot en grupp individer som tillsammans arbetat nära 

varandra i vad som kan kännetecknas som en högriskmiljö. Försvarsmakten som 

organisation är en hierarkisk organisation där de underställdas lojalitet mot 

organisationen kan påverka deras arbetsmiljö.110 De intervjuade kan således anses 

befinna sig i vad Alan Bryman benämner som en sluten grupp som inte gärna öppnar 

upp sig för utomstående som vill göra en studie.111 Författaren till studien har själv en 

bakgrund inom den svenska försvarsmakten och arbetat för ISAF. Genom 

personkontakter har författaren kommit att nå fram till personer som är villiga att 
																																																								
107 Bryman, (2011) s. 50 
108 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, (2012) s. 271 
109 Bryman, (2011) s. 50	
110 Bryman, (2011) s. 386 
111 Ibid s. 383 
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delta i studien. Genom personliga kontakter som kan liknas vid gatekeepers har 

författaren fått tillträde till människor som befinner sig inom denna slutna miljö.112  

 

Utöver tidsaspekten, den åttonde juli 2010, är studiens urval bundet till de gatekeepers 

författaren kunnat sträcka ut sig till. Dessa gatekeepers har vidareförmedlat kontakter 

för intervjuer ur styrkor som tjänstgjorde i Afghanistan perioden vintern 2010 till 

vintern 2012. De intervjuade har tjänstgjort vid styrkorna som benämns FS20 till 

FS24, fyra missioner om vardera sex månader. Vilken respektive mission den 

intervjuade har tillhört kommer inte nämnas i undersökningen då de inte ska på något 

sätt ska kunna identifieras. Det finns ingen aspekt i förhållande validiteten som gör att 

styrkan soldaten tillhört måste presenteras för läsaren. Samtliga missioner under 

angiven tidsram finns representerade i undersökningen.  

 

Urvalet av de som intervjuas kan anses vara ett bekvämlighetsurval sett till de 

förutsättningar författaren behövt förhålla sig till för studien.113 Urvalet av individer 

som ingår i undersökningen baseras på kontakter som i sin tur förmedlat 

intervjupersoner. Metodologin att få intervjuunderlag genom detta sätt kallas av Alan 

Bryman för ett kedjeurval.114 Forskaren får genom egna kontakter, gatekeepers som är 

relevanta för undersökningen, tillgång till personer som är av intresse för studien. 

Detta sammantaget med antalet individer som ställt upp på intervjuer gör att 

undersökningens generaliserbarhet blir något lidande. Antalet intervjuer har av 

ovanstående orsaker kommit att bli sex stycken. Generaliserbarheten ökar dock med 

det faktum att soldater inte genomgår en individuell utbildning utan utbildas i större 

enheter. Om en soldat fått en viss utbildning bör således de soldater som ingår i 

soldatens enhet fått likvärdig utbildning. Soldaters enhet, pluton brukar vara i grupper 

om cirka 30 individer. Om inga yttre faktorer påverkat den intervjuade så som att 

soldaten har varit frånvarande under utbildningspass, bör soldatens utbildning kunna 

generaliseras till de 30 soldater som ingår i soldatens pluton. Plutoner utbildas i sin tur 

inom ramen för ett kompani. Ett militärt kompani består normalt av minst två plutoner 

som inför insats får en likvärdig utbildning. Detta sammantaget bör öka 

generaliserbarheten i den samlade populationen som åker på insatsen.      

																																																								
112 Bryman, (2011) s. 385 
113 Ibid s. 195 
114 Ibid s. 198 
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5.6. Etiska överväganden 
Samtliga intervjuade har givits en förståelse av vad det är undersökningen syftar till. 

Viss förekomst av vad kritiken kan komma att hamna gällande undersökningens 

resultat har lyfts inför intervjuerna av de intervjuade. En rädsla för identifiering har av 

denna anledning lyfts gentemot författaren. Av denna anledning har samtliga fått total 

anonymitet och alias i undersökningen. Namn, missionsnummer och enhet har 

författaren fått ta del av innan intervjun, men utelämnas helt under den inspelade 

intervjun. De intervjuade har fått möjlighet att tillägga, förtydliga och ändra saker i 

slutet av intervjun. De har även fått en utskrift av den transkriberade intervjun och fått 

godkänna den. Samtliga intervjuade kommer beredas tillgång till studien när den är 

klar.    

 

5.7. Intern validitet & replikering 
Författaren har en hög intern validitet vilket möjliggjort tillgången till 

intervjupersonerna, som även kan påverka sanningshalten i de intervjuades svar 

positivt.115 Den höga interna validiteten baseras på att författaren har själv tjänstgjort 

och upplevt saker som han till viss del delar med soldaterna samt besitter en större 

trovärdighet genom gatekeepers som förmedlat kontakten. Detta kan dock påverka 

resultatet vid en replikering av undersökningen i form av att andra forskares avsaknad 

av intern validitet. Detta påverkar den externa validiteten negativt för undersökningen 

i form av att generaliserbarheten och tolkningar av resultatet bör betraktas med viss 

försiktighet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
115 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, (2012) s. 154-156 
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6. Resultat & analys 

Resultatet av studien presenteras i den kronologiska ordningen av närbyråkratens 

resurser och förmåga i förhållande till förstår, kan och vill arbeta för den övergripande 

målsättningen med insatsen. Citat som belyser centrala problem och uppfattningar 

presenteras för att läsaren ska få en tydligare bild av problematiken och tolkningen 

författaren gör. Efter närbyråkratens vilja kommer ett avsnitt om 

implementeringsproblematik som kan uppstå till följd av brister sett till 

närbyråkratens förmåga i form av förstår, kan, och vill implementera målsättningen. 

Avsnittet med implementeringsproblematik avser att ge en förståelse till om brister i 

förstår, kan, och vill kan ha påverkat den övergripande målsättningen med insatsen.   

 

6.1. Förståelsen för insatsens övergripande målsättning 
Resultatet för denna studie gällande soldaternas förståelse sett till insatsens 

övergripande målsättning utgår ifrån hur mycket den övergripande målsättningen 

diskuterades under insatsens utbildning. Hur stor del av insatsutbildningen ägnades åt 

målsättningen? Utöver utbildning är soldaternas egen uppfattning och igenkänning av 

målen faktorer för hur stor deras förståelse för insatsens mål faktiskt var.  

 

Förståelsen för insatsens övergripande målsättning var mycket låg bland de soldater 

som intervjuats i studien. Framförallt förståelsen för målen som i denna studien faller 

under kategorin samhälle. Bara en av de sex intervjuade ansåg sig själv besitta en stor 

förståelse för insatsens övergripande målsättning, samt kunde med egna ord tydligt 

redogöra vad den övergripande målsättningen med insatsen var. Exempel på svar som 

framkommit under intervjun gällande soldaternas utbildning i förhållande till 

förståelse av den samlade målsättningen med insatsen är följande: 

 
- ”jag tror inte man tog upp de där under missionsutbildningen exakt vilka mål, lyfter upp det i 

storforum att nu ska vi göra så mycket detta och detta. Eller det viktigaste nu ska vi försöka lösa 

det här, ja tror inte det diskuterades så himla mycket. Så jag vet knappt vad de stora målen var 

med missionen. Vi hade tre månaders utbildning på livgardet, mycket av utbildningen var detta 

ska alla klara detta skalla göra sen var väldigt få grejer som var nischade.”116  

 

																																																								
116 Intervju med soldaten Lars 



34 

- -”Inför vår mission var Kalle Bildt på besök och rabblade upp målen ganska snabbt och snärtigt i 

aulan, det var väl ungefär det.”117    

 

Soldaten Lars ger en bild av att det inte lyfts fram vad syftet och målet med deras 

insats varit under utbildningen som varat i tre månader. Lars säger även att han inte 

riktigt förstått vad målsättningen med insatsen var. Lars beskrivning av hans låga 

förståelse för insatsen målsättning i efterhand påvisar även att han inte heller fått 

någon djupare förståelse nere i insatsområdet.  

 

Soldaten Hans berättar att den enda gången under hans utbildning inför insatsen som 

det diskuterades om den övergripande målsättningen var när utrikesminister Carl 

Bildt besökt förbandet under utbildningen. Hans ger intrycket av att målsättningen 

med insatsen presenterades för soldaterna vid ett tillfälle, och att detta tillfälle var en 

snabb dragning av målsättningen av utrikesministern.   

 

Soldaterna som intervjuats i studien har i sin utbildning inför insats spenderat mellan 

tre och fyra månader med speciell träning mot insatsen i Afghanistan. Huvuddelen av 

denna utbildning har kretsat kring säkerhet och hur hot ska bemötas samt hur de som 

svenska soldater ska uppträda. Samtliga soldater som intervjuats anser sig vara väl 

införstådda med att säkerhet och uppträdande varit målsättningar, och i vissa fall haft 

uppfattningen att säkerhet och uppträdande varit de enda målsättningarna med deras 

insats.  

 

Tidigare forskning beskriver problematiken som kan uppstå när inte målsättningen 

nått full förståelse hos närbyråkraten. Den bristande förståelsen kan leda till egna 

tolkningar av vad som ska implementeras av närbyråkraten. De soldater som enbart 

tolkat säkerheten och uppträdandet som målsättningar med deras arbete, kan ha gjort 

detta till följd av att de inte förstått att insatsen strävade efter att lösa fler mål än 

enbart säkerheten och uppträdandet. Soldater kan ha tolkat målsättningen utifrån det 

fokus som varit på säkerhet och uppträdande under utbildningen och insatsen. 

Någonstans längs vägen kan den lilla förståelse soldaterna givits sett till målen som 

faller under kategorin samhälle fallit bort till följd av hur lite tid målsättningarna 

ägnats för att öka förståelsen.      
																																																								
117 Intervju med soldaten Hans	
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Mot slutet av intervjuerna har författaren läst upp de sex målen med insatsen och 

soldaterna har fått ge sin bild av hur arbetet med dessa mål sett ut nere i 

insatsområdet.  

 
- ”Det är ju säkerhetsbiten och den sista med Sverige och internationella insatsen, det är ju liksom 

det vi jobbar med, sen om andra personer jobbar mer åt andra hållet, de må vara hänt att det 

fanns personal som jobbade med det .”118  

 

- ”När man genomför övningar i Sverige så har man koll på de övergripande målen, man har koll 

på sin bataljons mål och uppgifter inom ramen för det, och det är ju också för att positivt 

rapportera om man blir avskuren så måste man ju kunna fortsätta verka inom ramen för de 

besluten. Det hade man inte i Afghanistan.”119 

 

- ”Jag upplevde när jag ställde frågan till vår plutonchef vad är vår strategi, vad är den 

övergripande taktiken och målen. Vad ska vi åstadkomma här och då kunde inte plutonchefen 

svara på detta utan det kändes nästan som att vi får skapa våra egna uppgifter. Min upplevelse 

var snarare vår kompanichef och plutonchef fick skapa sina egna uppgifter helt enkelt liksom.”120   
 

Soldaten Johnny ger bilden av att det inte överhuvudtaget arbetats med målen som i 

denna studie faller under kategorin samhälle, och hänvisar till att någon annat jobbat 

med de målen. Soldaten Fredrik ger bilden av att man inte hade en strategi eller plan 

med att arbeta mot målen, utan att man istället skapade egna mål och strategier om 

vad som skulle göras. Fredriks svar ger även bilden av att han uppfattat att förståelsen 

för den övergripande målsättningen även var bristfällig högre upp i den militära 

hierarkin.    

 

Samtliga soldater har svarat att det är av stor vikt att soldater längst ner i hierarkin 

verkligen förstår vad syftet eller den övergripande målsättningen med arbetet är. Även 

om flertalet soldater i intervjuerna ger uttryck för att vissa av målen politikerna har 

gett dem inte kan lösas av en enskild soldat, påverkar dem ändå soldatens agerande i 

sitt dagliga arbete nere i insatsområdet. 

 

																																																								
118 Intervju med soldaten Johnny 
119 Intervju med soldaten Hans 
120 Intervju med soldaten Fredrik 
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På frågan om soldaterna hade fått mer förståelse och kunskap om målen med insatsen 

innan de åkte, och om de hade kunnat arbeta mer mot dem svarade samtliga ja.  

 
- ”Ja absolut det tycker jag. Man vill ändå veta så mycket som möjligt i stället för att bara gå 

bakom någon, följa efter i någon annans fotspår. så är det bra att folket är mer utbildat och 

faktiskt vet, då blir det mer roligare och man känner sig mer delaktig istället för att, jag står ändå 

bara och postar och tittar åt det här hållet, varför gör jag det.”121 

 

- ”Ja, visserligen som skytt och förare kan man ju rapportera positivt inom samhälle och 

socioekonomiska frågor till berörd personal. Om jag hade haft kunskap om målen skulle jag 

kunna positivt rapportera vad behovet i den här bergsbyn eller behovet i det här 

operationsområdet så som vi såg det för eventuella insatser.”122  

 

Lars menar att en ökad förståelse i högre grad skulle motiverat honom att försöka 

påverka och vara mer delaktig i arbetet med målsättningen. Det är viktigt enligt Lars 

att soldater förstår vad syftet med arbetet är för att man ska kunna göra det lättare. 

Hans ger uttryck för att bristen inom förståelsen för målen påverkat möjligheterna för 

att rapportera vidare uppåt inom det militära leden. Hans menar på att bristen av 

förståelse för vad som är viktigt påverkar hans yrkesutövning. Om han inte vet vad 

han ska titta efter kommer han inte heller att kunna rapportera detta vidare.  

 

6.2. Kan arbeta för insatsens övergripande målsättning 
För att man ska anses kunna besitta en förmåga att arbeta mot något krävs det en 

förståelse för att det är något man ska arbeta för. Förståelsen för målsättningen har 

varit mycket låg sett till målen som faller under kategorin samhälle bland de soldater 

som intervjuats i denna undersökning. Är förståelsen låg bör även förmågan att arbeta 

för målen vara bristfällig. För att identifiera förmågan om soldaten kan arbeta för 

målen, har frågan om hur mycket av utbildning innan och under insatsen som ägnats 

åt målsättningen varit central för tolkningen av resultatet. Frågorna har fokuserat på 

hur de på ett civil- militärt angreppsätt utbildats för att arbeta med de övergripande 

målen med insatsen. Soldaterna ger uttryck för att besitta en låg förmåga för att arbeta 

på ett civil- militärt angreppsätt överlag. En av de sex intervjuade soldaterna förstod 

inte heller vad som menades med en civil- militär insats, trots att han deltagit i en 

																																																								
121 Intervju med soldaten Lars 
122 Intervju med soldaten Hans	



37 

civil- militär insats. Eftersom målen som faller under kategorin samhälle är de som 

särskiljer insatsen sett till den utbildning normalt en soldat utbildas mot, har dessa mål 

givits extra fokus under intervjuerna.     

 
- ”Alltså vi fick ju lite, men det var väl inte jättemycket. Jag skulle vilja säga ja men säg två dagar 

totalt sammanräknat på ca fyra månader. Vi hade ju någon Leslie, vad fan hade han för 

bakgrund, de bjöd ju in någon som hade varit i Afghanistan väldigt mycket och berättade väldigt 

mycket om det. Sen så var det ju även svenskar som hade varit i Afghanistan innan, fick vi även 

någon dragning om. Sen fick man även ut en handbok som beskrev lite Afghanistans historia, 

kultur så vidare som man själv skulle, förväntades läsa igenom.”123  

 

- ”Ja, det var en föreläsning som var, från en man som hade varit där nere, som var väldigt bra. 

Han pratade mycket om kulturen och sånt där i landet och så var där ju en handbok med som 

man kunde läsa lite fakta och sånt om landet. Det var några andra små föreläsningar som 

handlade om inte visa fotsulor och etcetera och religionen och hur man fast man inte är kristen 

själv så ska man säga att man är det så har dom mer förståelse för en. Just att man har en tro att 

det var viktigt för dem och att man skulle spela med i det spelet. Lite sådana grejer men det var 

inte mycket, kan inte varit mer än tre dagars utbildning.”124 

 

- Jag tror det var någon ifrån Svenska Afghanistan kommittén som kom och pratade med oss, det 

var bara om deras verksamhet men inget om hur vi skulle arbeta eller så eller varför det är 

viktigt. De lyfte inget om målen med insatsen även om jag såhär i efterhand förstått att de är 

sammankopplade till våra övergripande mål.125 

  

Sammantaget har soldaterna som intervjuats i denna studie fått tre dagar eller mindre 

utbildning inom målsättningarna kopplade till kategorin samhälle. Övrig tid av 

utbildningen har ägnats åt förmågan att arbeta för målen säkerhet och uppträdande. 

Soldaternas förståelse för samhällskategorin är mycket låg och i bästa fall har tre 

dagars utbildning ägnats åt att öka en förståelse och kunskap som kan användas för 

att arbeta med målen i samhällskategorin. Även om soldaten Lars fått viss kunskap 

om målen som ingår i kategorin samhälle har han inte full ut förstått att det är mål 

som skulle arbetas för och mot i insatsområdet. Lars ger uttryck för att detta är något 

han uppfattat vara ett mål med insatsen senare och i efterhand. 

 

																																																								
123 Intervju med soldaten Fredrik 
124 Intervju med soldaten Lars 
125 Intervju med soldaten Hans 
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Soldaten Simon som är den enda intervjuade soldaten som gett uttryck för att både 

besitta en förståelse och kunskap för att arbeta mot den övergripande målsättningen. 

Simon svarade mot slutet av intervjun att han kan blanda ihop en tidigare 

missionsutbildning han deltagit i, med den han nu skulle berätta om. Eftersom 

Simons svar skiljde sig väldigt mycket mot övriga intervjuade soldater, frågades 

Simon extra mycket om hur hans utbildning innan insats sett ut. Det visade sig att 

han deltagit i en insats i Afghanistan tidigare än efter åttonde juli 2010, som är 

urvalsramen för denna undersökning. Utbildningen Simon tidigare gick, fokuserade 

på samhällelig förståelse och hur man kunde arbeta för målen som i denna studie 

faller under kategorin samhälle, snarare än rent militära aspekter. När detta 

identifierades beskrev Simon, att utbildningen andra gången han skulle åka ner till 

Afghanistan, näst intill uteslutande handlade om målsättningen säkerhet och 

uppträdande. Simons bild av utbildningen till den missionen han deltog i som faller 

under urvalet för denna studie liknar således mer den bilden hans kolleger beskriver. 

Den samhälleliga förståelsen och kunskapen att arbeta för målsättningen med 

insatsen han besitter om målen kan han ha haft med sig sedan tidigare utbildning.  

 

Intervjun med Simon är extra intressant utifrån det faktumet av att han beskriver att 

utbildningen inför insatsen han deltog i efter den åttonde juli 2010 fokuserar mindre 

på de mål och strategier regeringsutlåtandet fastslog 2010. Innan regeringen gett sitt 

utlåtande av strategin och målsättningen för Afghanistaninsatsen, utbildades 

soldaterna mer inom målen som faller under kategorin samhälle, om Simons 

beskrivning av verkligheten stämmer.   

 

Samtliga soldater som förstod innebörden av ett civil- militärt angreppsätt angav att 

det var bra ett bra arbetssätt i konflikter, men att de inte riktigt kunde identifiera sitt 

arbete i Afghanistan med en civil- militär insats.   
 
- ”Men vi arbetar inte civil- militärt jättemycket men vi i personerna i sig är lite civil- militära.”126 

 

- ”Det är möjligt att det gjordes på en högre nivå men, jag såg aldrig några direkta effekter av det 

när vi, vi var ju ändå ute såpass mycket så det var lite. Vi jobbade inte direkt med det.”127  

																																																								
126 Intervju med soldaten Anders 
127 Intervju med soldaten Fredrik	



39 

 

I intervjuerna framkommer det att soldaterna inte direkt ansett sig jobba på ett civil- 

militärt sätt nere i insatsområdet. I intervjun med soldaten Anders framkommer ett 

återkommande fenomen som samtliga soldater gett uttryck för - att svenska soldater 

överlag är bättre på att arbeta inom civil- militära frågor, då de har en bredare civil 

kompetens, samhällelig förståelse och ofta jobbar som militärer på deltid. Soldaterna 

ansåg att de som svenskar var bättre på ett civil- militärt arbetssätt än de amerikanska 

kollegierna. De amerikanska soldaterna var bara soldater och hade ingen civil 

arbetslivskompetens, därav var de sämre på att förstå hur man kan arbeta med 

mjukare civil- militära uppgifter i en konflikt. Trots detta fenomen svarade bara 

hälften av de intervjuade att de såg sig som civila som tillfälligt var militärer som 

gjorde en insats. Övriga ansåg sig vara yrkesmilitärer som genomförde en insats i 

deras yrkesroll. De som ansåg sig vara militärer hade större delen av deras 

yrkesverksamma liv arbetat som militärer. Detta faktum går emot samtligas 

antagande att den svenska soldatens civila kompetens gör dem bättre att arbeta med 

mjuka, civil- militära samhällsfrågor och uppgifter. Soldaterna saknade förståelse för 

att de deltog i en civil- militär insats, således saknade de även den kunskap i form av 

kan, som krävs för att nå flertalet av målsättningarna med insatsen. Soldaterna 

saknade den träning och expertis som krävs för att arbeta med målsättningen inom 

ramen för civil- militära insatsen, något teorin och tidigare forskning anger som en 

grundförutsättning för att närbyråkraten ska kunna implementera den politiska viljan, 

målsättningen.      

 

6.3. Vill arbeta för insatsens övergripande målsättning  

Viljan att arbeta för målsättningen med insatsen är mer nyanserad än förståelsen och 

förmågan närbyråkraten besitter. Viljan består av mer än ett jakande svar på om 

soldaten vill arbeta för målsättningen. Viljan är färgad av soldatens personliga 

förhållningssätt till den verklighet han som närbyråkrat verkar i, och vad hans 

personliga agenda med insatsen är. Resultatet presenteras utifrån vad författaren 

identifierat genom teorin och tidigare forskning gällande närbyråkraten. Denna 

undersökning har identifierat den personliga målsättningen, förhållandet 

närbyråkraten och brukaren samt relationen närbyråkraten och den beslutande makten 
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som undersökningsbara faktorer för implementering i förhållande till närbyråkratens 

vilja.  

Samtliga intervjuade soldater har angett att det är viktigt och att de har en personlig 

vilja att arbeta mot de målsättningar som insatsen de deltar i har. Detta oberoende av i 

vilken utsträckning de förstått vad målen med insatsen varit. Enbart två av de 

intervjuade har uttryckt att de haft en personlig motivation av att hjälpa landet, att få 

det att komma på fötter igen.  

 

6.3.1. Personlig motivation 
När soldaterna fått beskriva vad deras personliga motivation varit för att åka till ett 

främmande land och delta i en insats har alla gett ett tydligt svar. Den främsta 

motivatorn till insatsen i Afghanistan har varit att få hamna i strid. Det är också på 

våldsanvändningen soldaterna baserat sin uppfattning om de ansett sin insats vara 

lyckad. Samtliga soldater har uppfattningen att deras insats varit lyckad baserat på att 

de har fått använda sig av det våld de är tränade för att använda. Uttrycket att få prova 

vingarna har återkommit som den främsta motivatorn under intervjuerna. Två av de 

intervjuade soldaterna angav även altruistiska motiv till sin insats medan resterande 

enbart hade personliga motiv till varför de deltog. 

 
- ”Det var för att uppleva det på riktigt, det man har övat på hemma, att få uppleva skarpa 

situationer. I Kosovo var det betydligt lägre hotbild och där var det en uteslutande humanitär 

insats där inte den militära insatsen fyllde någon funktion längre. Nu har jag fått pröva och 

uppleva det jag innerst inne strävade efter och vi klarade oss helskinnade.”128 

 

Soldaten Fredriks svar på frågan, vad som motiverade honom att delta i insatsen, ger 

ett intressant svar. Han beskriver ett motiv till att delta till insatsen i form av att få 

använda sig av våldet han tränas för, samt att det var det han ville innerst inne. 

Fredrik ger även intrycket av att besitta en uppfattning av att insatsen i Afghanistan 

inte på samma sätt var av humanitär art som den i Kosovo. Detta trots att 

målsättningen med hans deltagande i hög grad baserades på humanitära målsättningar 

i form av de mål som återfinns under kategorin samhälle. Fredriks svar visar tydligt 

på att han inte besitter en större förståelse för insatsens målsättning. Frånvaron av 

förståelse kan i sin tur påverka Fredriks vilja att arbeta för målsättningen. I en vidare 
																																																								
128 Intervju med soldaten Fredrik 
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tolkning av motivatorn att använda sig av dödligt våld, kan ett utrymme för frågan om 

en sådan motivator går ihop med målen som är samlade under kategorin samhälle. 

Kan man som närbyråkrat ha en drivkraft som grundar sig så starkt på våld, samtidigt 

som man har en målsättning som strävar efter demokrati, kvinnors inflytande och 

bekämpande av fattigdom? Denna undersökning kommer inte svara på detta, även om 

frågetecken kring faktumet uppkommer och till viss del färgar slutsatsen med studien.    

 

6.3.2 Förhållandet närbyråkraten och brukaren 
De intervjuade soldaterna återger en bild av den som skulle hjälpas var svårhjälpt. 

Afghanerna har varit allmängiltigt inställda till de svenska soldaternas arbete. 

Soldaten Fredrik ger bilden av en allmängiltig befolkning som ser de hjälpande 

soldaterna som ännu en inkräktare som kommer och går.  

 
- ”En del kunde man ju se verkar vinka och var glada. Det skiljde sig lite om man var i Mazar- e 

Sharif eller på landsbygden. I staden hade de mer infrastruktur, jag tror att med deras historia så 

såg de oss som ännu en inkräktare som kommer försvinna inom några år, så de sa varken bu eller 

bä till oss, likgiltiga.”129  

  

Soldaten Fredrik använder uttrycket likgiltigt bemötande för soldaterna. Detta kan 

skapa implementeringsproblematik sett till när brukaren är likgiltig inför den hjälp 

närbyråkraten erbjuder. Ett likgiltigt bemötande kan påverka närbyråkratens vilja på 

ett negativt sätt och minska ansträngningen närbyråkraten erbjuder för att hjälpa 

brukaren. Insatsen närbyråkraten gör sker i ett samspel med den som mottager 

hjälpen. Fredrik ger intrycket av att mottagaren, afghanen, inte uppskattade deras 

närvaro och hjälp, vilket kan ha kommit att påverka soldaternas motivation till att 

hjälpa dem som skulle hjälpas. Lägger man till dimensionen av de hot det innebar för 

soldaterna att faktiskt hjälpa befolkningen kan detta ytterligare påverka motivationen 

till det sämre. 

 

Soldaten Hans förstärker bilden av att motivationen hos soldaterna att implementera 

målsättningen minskade i och med det likgiltiga bemötandet i kombination med den 

stora hotbilden. Hans beskriver en verklighet som mötte soldaterna och som 

																																																								
129 Intervju med soldaten Fredrik 
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påverkade deras inställning och vilja att hjälpa. Hans menade även att detta var den 

allmänna uppfattningen bland hans kolleger. 

 
- ”Att bli påskjuten blir tillslut en vardag och sker detta med jämna mellanrum så ser man helt 

plötsligt på den civila med andra ögon. Om man blir påskjuten av grannarna hela tiden så kan 

den där jävla gubben man skulle hjälpa gott klara sig själv.”130   

 

Sammantaget träder en bild fram under intervjuerna att soldaternas motivation och 

vilja att implementera målen med insatsen var mycket bristfällig sett till den låga 

medverkan i samspelet av brukaren, lokalbefolkningen. Kombinationen av det 

likgiltiga bemötandet och det bristfälliga säkerhetsläget som ställer detta samspelet på 

sin spets, skapades en låg vilja bland soldaterna att försöka hjälpa lokalbefolkningen. 

Soldaterna ville helt enkelt inte hjälpa afghanerna då deras hjälp inte uppskattades 

samtidigt som soldaterna tog en väldigt stor risk när de skulle hjälpa 

lokalbefolkningen. Teorin om närbyråkratens vilja för implementering nämner just 

vikten av ett gott samspel mellan närbyråkraten och brukare. Detta samspel har varit 

bristfälligt under insatsen i Afghanistan vilket kan ha påverkat implementeringen av 

målsättningen till det negativa. Även närbyråkratens vilja att implementera 

målsättningen har påverkats till det negativa.    

  

6.3.3. Närbyråkraten och den beslutande makten 
Samtliga sex soldater som ingått i studien, oberoende av personlig målsättning samt 

förståelse, kunskap och vilja till vad det är de ska implementera, har gett uttryck för 

att det funnits ett stort avstånd mellan soldater och den beslutande makten. Soldaten 

Johnny påpekar tydliga brister i den utrustning samt kunskap hos personalen som 

fanns under insatsen i förhållande till målsättningen. Brister som stämmer väl överens 

med de som framkommit i tidigare undersökningar som gjort på svenska soldaters 

utbildning och insatser. Frågan soldaten Johnny ger detta svar var på, var frågan om 

hur han såg på politikerna och insatsens målsättning.   

 
- ”All information kommer nog inte hela vägen dit. Det var en liten verklighetsfrånkoppling kan jag 

tycka med tanke på att varken utrustning eller personal var riktigt tillgodosett för att riktigt uppnå 

det de vill.”131     

																																																								
130 Intervju med soldaten Hans	
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Johnny uttrycker att det finns en allmän resursbrist vid förbandet nere i insatsområdet 

kopplat till personalen som skulle implementera målsättningen. Johnny menar på att 

det finns en verklighetsfrånkoppling mellan den verklighet politikerna utformat målen 

för och den verklighet som soldaterna verkar inom. Detta kan i sin tur påverkat 

implementeringen av målsättningen på ett negativt sätt där närbyråkraten tar 

kontrollen över agendan och vad som ska implementeras. Tidigare forskning gällande 

verklighetsfrånkopplingen mellan målsättning och närbyråkratens resurser och 

förmågor påverkar möjligheten för implementeringen till det negativa. Det ger även 

en grogrund för att närbyråkraten gör en egen bedömning och tolkning av vad 

närbyråkraten ska implementera.   

 

Soldaten Lars beskriver en verklighet där det funnits stort avstånd mellan soldaterna 

och den beslutande politiken. Lars beskriver hur politiker besöker dem och att detta 

skapar en irritation hos soldaterna. Soldaterna kan inte göra sitt jobb och ska nu inför 

besöket skapa en fasad för den besökande politikern. Lars säger att de uppfattade 

politikerna som att de inte hade någon aning om soldaternas verklighet, en 

beskrivning som visar på en tydlig skepsis till politikerna som beslutat om deras 

målsättning. Beskrivningen av en fasad kan likna det teorin och tidigare forskning 

klassar som en allvarligare implementeringsproblematik. Om det är så som Lars 

beskriver det arbetar förvaltningen aktivt med att skapa en fasad som inte återspeglar 

verkligheten för den beslutande och kontrollerande makten. Förvaltningen 

närbyråkraterna verkar inom agerar i vad teorin beskriver som ett systematiskt 

egensyfte. Om detta är den sanna verkligheten finns stora problem med legitimiteten 

gällande den implementerande förvaltningen och närbyråkratens agerande.    

 
- ”Det kom ner lite politiker under vår insats. Mona Sahlin var nere någon vända. Hon var som ett 

frågetecken och visste inte någonting. Så jag vet inte hur bra koll, vissa hade väl antagligen 

bättre koll en många andra. Men nej jag tror inte de hade så där jävla bra koll. Det var ju 

verkligen som att det var nån chef som kommer till sin fabrik och tittar och som inte har en aning 

om vad eller hur det faktiskt går till. De bara tittar och ställer frågor som om det var någon som 

inte har koll på det överhuvudtaget. Mer som ett studiebesök helt enkel. De vill bara komma ner 

och titta och ha en erfarenhet och kunna prata om det för andra, att de har varit där nere och sett 

det. Det var väl för att de skulle få en förståelse, det hjälpte inte oss någonting att de var där 
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nere. När de kom kunde vi inte åka ut och göra vad vi tänkt göra. Nu ska de komma ner här så då 

får vi vara uppställda här istället och det ska vara städas och de ska göras såhär, så det drog 

ifrån fokus ifrån vår uppgift för att vi bara skulle visa upp förbandet. En fasad.”132    
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7. Slutsats 
7.1. Förstår 
Soldaterna som ingår i denna undersökning kan inte sägas ha fått den förståelse sett 

till samtliga målsättningar de ska arbeta emot. Soldaterna har en mycket bristfällig 

förståelse sett till vad den samlade insatsen haft för mål. I vissa fall har inte 

målsättningen nått ut till de som ska implementera den i insatsområdet. Samtliga 

soldater inom ramen för denna undersökning har en tydlig förståelse för insatsens 

målsättning gällande ökad säkerhet och stabilitet samt målsättningen ökad 

trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i internationella insatser. Att 

deras insats skulle leda till minskad fattigdom, att kvinnors ställning skulle stärkas, 

utveckling av ett demokratiskt samhälle, samt till en utveckling socialt och 

ekonomiskt är mycket bristfällig. Även om soldaterna till viss del förstått att dessa 

målsättningar är eftersträvansvärda har de inte fullt ut förstått att det är direkta 

målsättningar med insatsen. Soldaterna påvisar även tydliga brister sett till förståelsen 

att de överhuvudtaget varit verksamma inom en civil- militär insats.   

 

7.2. Kan 
Soldaterna som ingår i denna undersökning har inte fått den förmåga i form av 

kunskap som krävs för att arbeta mot samtliga målsättningar deras insats syftat till att 

nå. Soldaterna har fått kunskaper för att arbeta mot målen ökad säkerhet och stabilitet 

samt målsättningen ökad trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i 

internationella insatser. Soldaterna i undersökningen har mycket bristfälliga 

kunskaper att arbeta för minskad fattigdom, att kvinnors ställning skulle stärkas, 

utveckling av ett demokratiskt samhälle, samt till en utveckling socialt och 

ekonomiskt. Soldaterna har en mycket bristfällig förmåga att arbeta inom en civil- 

militär insats.  

 

7.3. Vill 
Soldaterna har en teoretisk vilja att arbeta för insatsens målsättning. Med teoretisk 

vilja menar studien att samtliga soldater gett uttryck av att de är lojala och vill arbeta 

för målsättningen med insatsen de deltagit i. Soldaterna har inte fullt ut förstått vad 

det är de ska arbeta för, således kan de inte anses besitta mer än en teoretisk vilja att 

arbeta för samtliga mål som insatsen avsett att arbeta mot. Soldaternas vilja att arbeta 
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för målsättningen med insatsen har påverkats av den fysiska verklighet de mött nere i 

insatsområdet. Viljan att nå målsättningen utifrån den bristfälliga förståelse soldaterna 

har gällande målen har påverkats av hotbilden i kombination av ett likgiltigt 

bemötande av den afghanska befolkningen. Viljan att få hamna i strid och använda sig 

av dödligt våld bör anses som en problematik gällande förmågan att arbeta för en 

målsättning som kännetecknas av humanitära inslag.   

  

7.4. Implementeringsproblematik & insatsen  
Undersökningen finner att det finns en risk att den övergripande målsättningen med 

insatsen kan ha påverkats och att en förskjutning kan ha skett sett till vad som ansågs 

vara målen med deras insats. Frånvaron av förståelse, kunskap och vilja som påverkas 

av flertalet implementeringsfaktorer kan ha påverkat soldaterna att arbeta mot andra 

mål än vad insatsen avsett. Möjligheten finns att mål gällande säkerhet och 

uppträdande givits ett större utrymme med följden av att målen som faller under 

kategorin samhälle givits ett mindre utrymme.   

 

7.5. Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är fler fallstudier där implementeringsproblematiken lyfts 

upp i förhållande till svenska soldaters verklighet i insatsområden. Hur man kan skapa 

en större vilja och motivation till att integrera lokalbefolkningen som ska hjälpas. 

Även forskning som identifierar hur utbredd den låga förståelsen och förmågan varit i 

tidigare insatser svenska soldater deltagit i rekommenderas. Soldaters utbildning sett 

till mål som är av humanitär art bör studeras vidare och hur man på bästa sätt kan 

integrera utbildningen i soldaters militära utbildning inför internationella insatser. 

Målsättningen med forskningen bör fokusera på hur man kan öka förståelsen samt 

förmågan för enskilda soldater att arbeta med målsättningar som kräver en högre 

samhällelig förståelse och kunskap.    

 

7.6. Avslutande diskussion, begreppsvaliditet & systematiska fel 
Stor del av arbetet av denna undersökning har ägnats åt begreppsvaliditeten gällande 

de övergripande målen med insatsen i förhållande till soldatens förmåga av förstår, 

kan och vill arbeta mot dem. Mäter undersökningen verkligen målen soldaterna hade 

med insatsen eller finns det ett systematiskt fel rakt igenom undersökningen? 
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Målen för Sveriges samlade engagemang i Afghanistan bygger på en civil- militär 

grund som PRT-funktionen i teorin ska vara uppbyggd kring. Således är målen tänkta 

att vara fördelade mellan den militära delen och den civila delen av insatsen. Detta 

skulle innebära att de militära delarna i huvudsak arbetade med de mål 

undersökningen klassificerat som säkerhet och uppträdande. Den civila delen var 

tänkt att arbeta mot målen som faller inom klassificeringen samhälle. En naturlig 

uppdelning av målsättningen sett till vilka som skulle verkställa den.  

 

I praktiken kom det aldrig att bli på detta sätt, utan försvarsmakten fick bördan att 

bära målsättningarna själv vilket på inget sätt var unikt för den svenska insatsen. 

Försvarsmakten utryckte mot politiskt håll att civila myndigheter måste öka sin 

närvaro i insatsområdet då det krävdes civila kunskaper för att implementera alla 

målen för insatsen.133 Verkligheten i Afghanistan blev som sådan att försvarsmakten i 

huvudsak kom att bli den aktör som skulle genomdriva målsättningen för det totala 

engagemanget. Den övergripande målsättningen förändrades inte även om 

instrumentet för implementering inte fungerade. Därför blev den civil- militära 

insatsen i stor utsträckning lämnad till försvarsmakten att lösa.134  Då soldaterna är 

instrumentet försvarsmakten har att använda sig av för att genomdriva operationer och 

insatser, för att nå den övergripande målsättningen, är det av stor betydelse att 

soldaterna besitter en god förståelse, förmåga, och vilja att nå målsättningen. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
133 SOU 2017:16 s. 73-74  
134 Ibid s. 169	
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Bilaga 1:1, Intervjuunderlag, Från Rosenbad till Afghanistan 

(Innan inspelning)  

Vilken insats deltog du i och vilket år & vad hade du för befattning? 

(inspelning påbörjas) 

Hur många år jobbade du som soldat innan insatsen? 

Hur många insatser hade du åkt på innan du åkte till Afghanistan första gången? 

Personlig motivation & insatsen 

När du åkte på insatsen ansåg du dig vara en civil som tillfälligt var militär och 

genom förde en enskild insats eller ansåg du dig vara en yrkesmilitär som åkte på 

insats? 

Vad var din personliga motivation till att åka på insatsen? 

Förändrades denna motivation/inställning någon gång under insatsen och i så fall 

varför? 

Vad hade du för personliga förväntningar med insatsen? 

Vad arbetade ni med i huvudsak i insatsområdet? 

Anser du att ni arbetade med rätt saker/mål i insatsområdet? 

(följdfråga) Vad anser du man i stället skulle arbeta med? 

(följdfråga) Var detta en allmän uppfattning bland dem du jobbade med? 

Vad är din inställning till civil- militär verksamhet? 

På vilket sett anser du att ni arbetade på ett civil- militärt angreppsätt? 

Arbetade du/ni på ett sätt som skapade en positiv bild av Sverige som en deltagande 

nation i insatsen, och hur arbetade ni med detta? 

Såg du på den gemene afghanen som en utsatt individ eller en potentiell fiende? 

Anser du denna uppfattning var den allmänna uppfattningen bland soldater som 

deltog i insatsen? 
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Hur upplevde du att Afghanerna såg på er? 

Ansåg ni er uppskattade? 

Anser du att din missions insats vara lyckad/misslyckad och varför anser du det? 

Utbildning innan/under insats 

Vilka teman utbildades ni inom under utbildningen i Sverige? (Strid, samhällsfrågor, 

civil- militärt angreppsätt, samarbete med andra nationer, uppträdande, etc.) 

Hur stor del av utbildningen var direkt riktade mot målen med Sveriges engagemang i 

Afghanistan enligt dig? 

Fick du någon utbildning innan/under insatsen om hur man upprättar säkerhet och 

stabilitet i ett insatsområde? 

Ansåg du att du att du fick tillräcklig utbildning innan insatsen för att lösa denna 

uppgift? 

Civil- militärt arbete 

Hur stor del av utbildningen innan/under insatsen handlade om afghansk kultur, 

tradition samhällsuppbyggnad enligt dig? (föreläsningar etc?) 

Fick ni någon utbildning om hur det Afghanska samhället fungerade innan eller under 

insatsens gång, och hur såg utbildningen ut? 

Vad var din bild av det afghanska samhället innan du åkte sett till ekonomisk situation 

samhällskonstruktion etc. för individen? 

(Följdfråga) På vilket sätt fick du denna information? 

Fick du någon utbildning innan/under insatsen om socioekonomiska förhållanden i 

insatsområdet samt om den utbredda fattigdomen, och hur såg denna utbildning ut? 

Fick du någon utbildning innan/under insatsen i hur man kan arbeta för att minska 

fattigdom eller sociala klyftor genom civil- militär samverkan eller på andra sätt, och 

hur såg denna utbildning ut? 
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Fick du någon utbildning innan/under insatsen hur man skapar förutsättningar för ett 

demokratiskt samhälle genom civil- militär samverkan eller på andra sätt, och hur såg 

denna utbildning ut? 

Fick ni någon utbildning före eller under insatsen i hur kvinnors situation i 

Afghanistan såg ut? 

På vilket sätt fick du denna information? 

Fick du någon utbildning innan/under insatsen om hur man arbetar med 

kvinnosituationen i insatsområdet, civil- militärt eller på andra sätt, och hur såg denna 

utbildning ut? 

 Arbetade ni på något sätt med kvinnosituationen i ert dagliga arbete under insatsen? 

Ansåg du det vara viktigt att arbeta mot att kvinnornas situation förbättrades? 

Viste du vad Sverige hade för mål med insatsen när du åkte till Afghanistan? (De av 

politikerna ställda målen med insatsen) 

 

Känner du igen dig i ditt arbete när jag läser upp målen med insatsen? 

Att insatsen skulle leda till: 

1. Minskad fattigdom. 

2. En ökad säkerhet och stabilitet.  

3. Utveckling socialt och ekonomiskt för det afghanska samhället.  

4. Utveckling av ett demokratiskt samhälle. 

5. Att kvinnors ställning skulle stärks.  

6. Trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i internationella 

insatser skulle öka. 

(Följd fråga) Vilka av ovanstående mål känner du igen dig i gällande insatsen du 

deltog i? 
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Anser du att ni arbetade aktivt mot dessa mål genom civil- militär samverkan eller på 

andra sätt? 

Om du hade fått mer kunskap, förståelse för hur man kan arbeta med de målen jag 

nyss nämnde, hade du/ni lättare kunnat nå dem enligt dig? 

Anser du att det är viktigt som soldat i en konflikt att känna till de övergripande 

målen och syftena med en insats? 

Hur ser du på Sveriges roll allmänt som deltagare i internationella konflikter? 

(bra/dåligt etc.) 

Upplevde du att den politiskt styrande makten i Sverige hade en klar bild över ert 

arbete och vad ni faktiskt gjorde i insatsområdet, och varför anser du det? 

(Följdfråga) Var denna bild allmän bland soldater i Afghanistan enligt dig? 

Anser du att soldater behöver veta syften och mål för att militära operationer ska 

lyckas? 
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