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c®äíéÉêëéÉâíáî=
Fältperspektiv
bíí=ë®íí=~íí=í®åâ~=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=ëäìíã™äÉí==
Ett sätt att tänka för att uppnå slutmålet
îáÇ=Éå=î®éå~Ç=áåë~íë=
Vid
en väpnad insats
e™â~å=dìååÉêáìëëçå=
Håkan Gunneríusson

b_lI=Éå=áÇ¨=ëçã=ë∏âÉê=Éíí=íÉçêÉíáëâí=áååÉÜ™ää=
EBO, en idé som söker ett teoretiskt innehåll
bå=ãáäáí®êáåë~íë=á=Éíí=çãê™ÇÉ=ëçã=Ç®ê=î®éå~Ç=âçåÑäáâí=®ÖÉê=êìã=®ê=î~åëâäáÖI=ãáåëí=
En militärinsats i ett område som där väpnad konﬂikt äger rum är vansklig, minst
ë~ÖíK=aÉí=Ñáååë=ã®åÖÇÉê=~î=Ñ∏êÜ~åÇëáåÑçêã~íáçå=ëçã=~åëî~êáÖ~=ÄÉëäìíëÑ~íí~êÉ=â~å=
sagt. Det finns mängder av förhandsinformation som ansvariga beslutsfattare kan
çÅÜ=ã™ëíÉ=ë~ãä~=áåI=ë~ãí=~å~äóëÉê~=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=îáäâ~=Ñê™Öçê=ã~å=îáää=Ñ™=ëî~ê=
och måste samla in, samt analysera i förhållande till vilka frågor man vill få svar
é™K=
sáÇ~êÉ= ®ê=
på. Vidare
är ÇÉí=
det Éå=
en ìééëà∏=
uppsjö ~î=
av áåÑçêã~íáçå=
information ëçã=
som áåíÉ=
inte ä™íÉê=
låter ëáÖ=
sig ë~ãä~ë=
samlas áå=
in é™=
på Ñ∏êJ
förhand. När väl en insats sker i ett område kommer förutsättningarna där att förÜ~åÇK=k®ê=î®ä=Éå=áåë~íë=ëâÉê=á=Éíí=çãê™ÇÉ=âçããÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ç®ê=~íí=Ñ∏êJ
®åÇê~ë=çÅÜ=åó~=ã∏åëíÉê=â~å=âçãã~=á=Ç~ÖÉåK=aÉí=ìåÇÉêä®íí~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=~îëÉî®êí=
ändras och nya mönster kan komma i dagen. Det underlättar emellertid avsevärt
om man redan på förhand har en teoretisk modell av hur man skall betrakta den
çã=ã~å=êÉÇ~å=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=Ü~ê=Éå=íÉçêÉíáëâ=ãçÇÉää=~î=Üìê=ã~å=ëâ~ää=ÄÉíê~âí~=ÇÉå=
äçâ~ä~=~êÉå~å=êÉÇçI=á=ëóååÉêÜÉí=çã=ÄáäÇÉå=ÇÉä~ë=~î=âçääÉÖçêå~K=aÉåå~=Éëë®=®ê=Éå=
lokala arenan redo, i synnerhet om bilden delas av kollegorna. Denna essä är en
att visa
~åë~íë=
îáë~= é™=
ansats íáää=
till ~íí=
att éêÉëÉåíÉê~=
presentera Éíí=
ett ë™Ç~åí=
sådant ÄÉíê~âíÉäëÉë®ííI=
betraktelsesätt, ëóÑí~åÇÉ=
syftande íáää=
till ~íí=
på ÇÉå=
den
Pierre _çìêÇáÉìë=
för
Ñê~åëâÉ=
î®êÇÉ= å®ê=
franske ëçÅáçäçÖÉå=
sociologen máÉêêÉ=
Bourdieus Ñ®äíÄÉÖêÉééë=
fältbegrepps värde
när Éå=
en íÉçêÉíáëâ=
teoretisk ê~ã=
ram Ñ∏ê=
EBO (effects-based operations) efterlyses. Detta kan i sin tur ge basen för ett teob_l=EÉÑÑÉÅíëJÄ~ëÉÇ=çéÉê~íáçåëF=ÉÑíÉêäóëÉëK=aÉíí~=â~å=á=ëáå=íìê=ÖÉ=Ä~ëÉå=Ñ∏ê=Éíí=íÉçJ
retiskt styrdokument för genomförandet av EBO. Följande text kommer huvudêÉíáëâí=ëíóêÇçâìãÉåí=Ñ∏ê=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉí=~î=b_lK=c∏äà~åÇÉ=íÉñí=âçããÉê=ÜìîìÇJ
ë~âäáÖÉå=~íí=ÇáëâìíÉê~=_çìêÇáÉìë=Ñ®äíÄÉÖêÉéé=çÅÜ=îáë~=é™=ÇÉëë=éçíÉåíá~ä=Ñ∏ê=~å~äóë=
sakligen att diskutera Bourdieus fältbegrepp och visa på dess potential för analys
~î=
îáëë~= íóéÉê=
av vissa
typer ~î=
av ãáäáí®ê~=
militära çéÉê~íáçåÉêK=
operationer. aÉå=~îëäìí~åÇÉ=íêÉÇàÉÇÉäÉå=
Den avslutande tredjedelen ~î=
av íÉñíÉå=ÇáëJ
teXten disâìíÉê~ê=NVVMJí~äÉíë=âçåÑäáâíÉê=á=ÇÉí=ë∏åÇÉêÑ~ää~åÇÉ=gìÖçëä~îáÉå=ìê=Éíí=_çìêÇáÉìëâí=
kuterar 1990-talets konflikter i det sönderfallande Jugoslavien ur ett Bourdieuskt
fältperspektiv, ÇáëâìëëáçåÉå=
sig ÜìîìÇë~âäáÖÉå=
diskussionen ê∏ê=
rör ëáÖ=
huvudsakligen é™=
på ÇÉ=
de ëíê~íÉÖáëâ~=
strategiska åáî™Éêå~=
nivåerna Ç™=
då
Ñ®äíéÉêëéÉâíáîI=
ÇÉí=â®ääã~íÉêá~äÉí=®ê=ä®íí™íâçãäáÖíK=
det källmaterialet är lättåtkomligt.
^íí= ëâ~é~=
Att
skapa íÉçêÉíáëâ~=
teoretiska êÉëçåÉã~åÖ=
resonemang Ñ∏ê=
för áåë~íëÉê=
insatser ~î=
av ë™=
så çãÑ~íí~åÇÉ=
omfattande å~íìê=
natur ëçã=
som
EBO kräver att en balans mellan generaliserbarhet och operationalisering uppb_l=âê®îÉê=~íí=Éå=Ä~ä~åë=ãÉää~å=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉí=çÅÜ=çéÉê~íáçå~äáëÉêáåÖ=ìééJ
ê®ííÜ™ääëK=qÉçêáå=ã™ëíÉ=î~ê~=~î=éê~âíáëâ=åóíí~=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=Ñ~íí~ê=ÄÉëäìí=çã=çéÉJ
rätthålls. Teorin måste vara av praktisk nytta för dem som fattar beslut om opeê~íáçåÉåI=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉå=Ü™ääë=ë™=ÖÉåÉêÉää=~íí=çäáâ~=Éãéáêáëâ~=ëÅÉå~êáçå=â~å=
rationen, samtidigt som den hålls så generell att olika empiriska scenarion kan
mötas av teorin utan att den tappar i relevans. I det följande kommer fältteori
ã∏í~ë=~î=íÉçêáå=ìí~å=~íí=ÇÉå=í~éé~ê=á=êÉäÉî~åëK=f=ÇÉí=Ñ∏äà~åÇÉ=âçããÉê=Ñ®äííÉçêá=
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~íí=íáää®ãé~ë=é™=Éíí=çãê™ÇÉ=ëçã=ÇÉå=íáÇáÖ~êÉ=áåíÉ=~åî®åíë=Ñ∏êK=^åÖêÉééëë®ííÉí=®ê=
att tillämpas på ett område som den tidigare inte använts för. Angreppssättet är
åóëâ~é~åÇÉ=
îáëë= íáääëäáéåáåÖ=
med viss
nyskapande çÅÜ=
och ãÉÇ=
tillslipning âçããÉê=
kommer ÇÉí=
det ~íí=
att Ääá=
bli Éíí=
ett ~ääí=
allt ëâ~êé~êÉ=
skarpare
av ÑêÉÇëÑê®ãà~åÇÉ=
fredsfrämjande
~å~äóëáåëíêìãÉåí=
î®éå~ÇÉ= âçåÑäáâíÉêI=
analysinstrument ~î=
av väpnade
konﬂikter, á=
i ëóååÉêÜÉí=
synnerhet ~î=
çéÉê~íáçåÉêK=^îëáâíÉå=®ê=áåíÉ=~íí=Éå=Ö™åÖ=Ñ∏ê=~ää~=ëä™=Ñ~ëí=Üìê=b_l=ëâ~ää=Ñ∏êëí™ëI=
operationer. Avsikten är inte att en gång för alla slå fast hur EBO skall förstås,
~îëáâíÉå=
îÉêâíóÖ= ëçã=
för
avsikten ®ê=
är ~íí=
att ÉêÄàìÇ~=
erbjuda Éíí=
ett verktyg
som â~å=
kan Ñ∏êÄ®ííê~=
förbättra ä∏ë~åÇÉí=
lösandet ~î=
av ìééÖáÑíÉê=
uppgifter Ñ∏ê=
~ää~=
alla íóéÉê=
typer ~î=
av çêÖ~åáë~íáçåÉê=
organisationer ëçã=
som ÄÉÑáååÉê=
befinner ëáÖ=
sig á=i Éíí=
ett çêçäáÖíK=
oroligt. jáåáãáâê~îÉí=
Minimikravet ®ê=
är ~íí=
att
íÉçêáå=â~å=íà®å~=Éíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=ëóÑíÉ=çÅÜ=ëçã=Éå=∏Öçå∏ééå~êÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=
teorin kan tjäna ett pedagogiskt syfte och som en ögonöppnare för de som inte
íáÇáÖ~êÉ=í®åâí=á=ãÉê=íçí~ä~=âçåÅÉéíK=aÉí=çéíáã~ä~=®ê=~íí=ãçÇÉääÉå=Ö™ê=ìí∏îÉê=ÇÉí=
tidigare tänkt i mer totala koncept. Det optimala är att modellen går utöver det
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
îÉêâíóÖ= Ñ∏ê=
pedagogiska ëóÑíÉí=
syftet çÅÜ=
och â~å=
kan íà®å~=
tjäna ëçã=
som Éíí=
ett verktyg
för ~å~äóë=
analys á=
i éê~âíáâÉåK=
praktiken. f=
I
Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå=
förlängningen â~å=
Bourdieuska Ñ®äííÉçêÉíáëâ~=
kan Ççâíêáå®êìíîÉÅâäáåÖ=
doktrinärutveckling ÄóÖÖ~=
bygga é™=
på _çìêÇáÉìëâ~=
fältteoretiska
êÉëçåÉã~åÖI=á=ëóååÉêÜÉí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÑêÉÇëÑê®ãà~åÇÉ=ìééÇê~ÖK=
resonemang, i synnerhet när det gäller fredsfrämjande uppdrag.
oÉÇ~å=áåäÉÇåáåÖëîáë=Ä∏ê=ÇÉí=ë®Ö~ë=~íí=
Redan inledningsvis bör det sägas att Éå=
en íÉçêá=~äÇêáÖ=âçããÉê=~íí=âìåå~=êÉJ
teori aldrig kommer att kunna reÑäÉâíÉê~=
îÉêâäáÖÜÉíÉåI= ÉåÄ~êí=
îáëë~= ~ëéÉâíÉê=
flektera ÜÉä~=
hela verkligheten,
enbart vissa
aspekter ~î=
av ÇÉåK=
den. bíí=
Ett ÜìîìÇë~âäáÖí=
huvudsakligt ëóÑíÉ=
syfte
ãÉÇ=Éå=íÉçêá=®ê=~íí=Üáíí~=ÜìîìÇÇê~Ö=ëçã=~åëÉë=íóéáëâ~=Ñ∏ê=ÇÉí=ã~å=ìåÇÉêë∏âÉêI=
med en teori är att hitta huvuddrag som anses typiska för det man undersöker,
ÇÉíí~=
îáâíáÖí= ÉÑíÉêëçã=
îÉêâäáÖÜÉíÉå= íÉê=
detta ®ê=
är viktigt
eftersom verkligheten
ter ëáÖ=
sig ~ääíÑ∏ê=
alltför âçãéäÉñ=
komplex çÅÜ=
och Ñ∏êîáêê~åÇÉK=
förvirrande.
heuristiskt áåJ
c®äíÉíI=
Fältet, ëçã=
som ÄÉëâêáîë=
beskrivs åÉÇ~åI=
nedan, ®ê=
är áåÖÉå=
ingen Éãéáêáëâ=
empirisk êÉ~äáíÉí=
realitet ìí~å=
utan Éíí=
ett ÜÉìêáëíáëâí=
inëíêìãÉåíI=
Den íÉçêÉíáëâ~=
strument, Ü®ê=
här ~åî®åí=
använt Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÖÉ=
ge ìåÇÉêä~Ö=
underlag Ñ∏ê=
för ÄÉëäìíëÑ~íí~åÇÉK=
beslutsfattande. aÉå=
teoretiska
modellen ~îÜ™ääÉê=
ãçÇÉääÉå=
avhåller ëáÖ=
sig Ñê™å=
från ~íí=
att Ö™=
gå áå=
in á=
i ÇÉí~äàÉêI=
detaljer, ÇÉå=
den ÄÉëâêáîÉê=
beskriver ÉåÇ~ëí=
endast Éíí=
ett Ñ∏êÜ™ääJ
förhållåáåÖëë®íí=íáää=Éå=ëáíì~íáçå=ëçã=ÉåÄ~êí=ä™íÉê=ëáÖ=ÄÉëâêáî~ë=ÉãéáêáëâíK=m™=ÇÉí=ë®ííÉí=
ningssätt till en situation som enbart låter sig beskrivas empiriskt. På det sättet
®ê=íÉçêáå=®åÇ~ã™äëÉåäáÖI=ÇÉí=ëéáâ~ë=áåíÉ=Ñ~ëí=å™Öê~=ÇÉí~äàÉê~ÇÉ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëêÉÖäÉêX=
är teorin ändamålsenlig, det spikas inte fast några detaljerade förhållningsregler;
empirins realiteter är det som styr modellens faktiska utformning (exempelvis är
Éãéáêáåë=êÉ~äáíÉíÉê=®ê=ÇÉí=ëçã=ëíóê=ãçÇÉääÉåë=Ñ~âíáëâ~=ìíÑçêãåáåÖ=EÉñÉãéÉäîáë=®ê=
ÇÉÑáåáíáçåÉå=~î=î~Ç=ëçã=®ê=ëóãÄçäáëâí=â~éáí~ä=ÜÉäí=çÅÜ=Ü™ääÉí=~îÖ∏ê~åÇÉ=~î=~âí∏J
definitionen av vad som är symboliskt kapital helt och hållet avgörande av aktörernas värdering,
sig áåíÉ=
mer çã=
om
êÉêå~ë=
î®êÇÉêáåÖI= ÇÉí=
î®êÇÉêáåÖ= -Ó= ãÉê=
det ê∏ê=
rör ëáÖ=
inte çã=
om Éå=
en íÉçêÉíáëâí=
teoretiskt ëíóêÇ=
styrd värdering
ÇÉíí~=åÉÇ~åFK=
detta nedan).
c®äííÉçêáå=â~å=á=Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=í~ééåáåÖ=ÄÉëâêáî~=Éå=éê~âíáâ=ëçã=ãáäáí®êÉê=íáÇáJ
Fältteorin kan i föreliggande tappning beskriva en praktik som militärer tidiÖ~êÉ=íáää®ãé~íI=ÇÉå=®ê=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=áåíÉ=êÉåí=éê~âíáëâí=åóëâ~é~åÇÉ=é™=Éíí=íáää®ãJ
gare tillämpat, den är i många fall inte rent praktiskt nyskapande på ett tillämé~í=éä~åK=a®êÉãçí=â~å=Ñ®äííÉçêá=ÖÉ=Éå=íÉçêÉíáëâ=çÅÜ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ñ∏êâä~êáåÖ=íáää=
pat plan. Däremot kan fältteori ge en teoretisk och övergripande förklaring till
éê~âíáâÉåë=äçÖáâ=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=ë~âå~íëK=j~å=â~å=à®ãÑ∏ê~=ãÉÇ=ÇÉå=ëí®åÇáÖí=é™Ö™J
praktikens logik som tidigare saknats. Man kan jämföra med den ständigt pågåÉåÇÉ=îÉíÉåëâ~éëíÉçêÉíáëâ~=ÇáëâìëëáçåÉå=çã=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=íÉâåáâ=çÅÜ=îÉíÉåJ
ende vetenskapsteoretiska diskussionen om relationen mellan teknik och vetenëâ~éI=î~Ç=Ñ∏äàÉê=~î=ÇÉí=Éå~=ÉääÉê=ÇÉí=~åÇê~K=aÉí=Ñáååë=áåÖÉí=ÖáîÉí=ëî~êI=ãÉå=Ñê™Ö~å=
skap, vad följer av det ena eller det andra. Det ﬁnns inget givet svar, men frågan
är intressant då den genererar vetenskapliga problem. Men fallet är ofta att tek®ê=áåíêÉëë~åí=Ç™=ÇÉå=ÖÉåÉêÉê~ê=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=éêçÄäÉãK=jÉå=Ñ~ääÉí=®ê=çÑí~=~íí=íÉâJ
åáâ=
îÉíÉåëâ~éÉåI= vetenskapens
îÉíÉåëâ~éÉåë= ìééÖáÑíÉê=
nik Ñ∏êÉÖ™ê=
föregår vetenskapen,
uppgifter ®ê=
är Ç™=
då ~íí=
att Ñ∏êâä~ê~=
förklara ë~ãã~åJ
sammanfylla
Ü~åÖÉí=
î~Ç= ÇÉå=
hanget á=i vad
den éê~âíáëâÉ=
praktiske íÉâåáâÉêå=
teknikern âçããáí=
kommit Ñê~ã=
fram íáääK=
till. c®äííÉçêá=
Fältteori â~å=
kan Ñóää~=
ë~ãã~=
samma Ñìåâíáçå=
funktion é™=
på ÇÉí=
det ãáäáí®ê~=
militära éä~åÉíK=
planet. jÉÇ=
Med ÇÉíí~=
detta ëóåë®íí=
synsätt ®ê=
är ÇÉí=
det Ñ∏êâä~ê~åÇÉ=
förklarande
perspektivet med teorin styrande, men teorin öppnar för militära praktiker med
éÉêëéÉâíáîÉí=ãÉÇ=íÉçêáå=ëíóê~åÇÉI=ãÉå=íÉçêáå=∏ééå~ê=Ñ∏ê=ãáäáí®ê~=éê~âíáâÉê=ãÉÇ=
Éíí=∏ééÉí=ëáååÉ=~íí=Ñ∏ê~=ÇÉå=îáÇ~êÉ=é™=Éíí=åçêã~íáîí=îáëK
ett öppet sinne att föra den vidare på ett normativt vis.1N=
Fältteori är sannolikt mest lämpligt vid fredsfrämjande operationer. Detta är
c®äííÉçêá=®ê=ë~ååçäáâí=ãÉëí=ä®ãéäáÖí=îáÇ=ÑêÉÇëÑê®ãà~åÇÉ=çéÉê~íáçåÉêK=aÉíí~=®ê=
Ñ∏êëí™ë=Éå=Éãéáêáëâ=Ñê™Ö~I=ãÉå=ÖáëëåáåÖëîáë=®ê=ÇÉí=~î=ëí∏êêÉ=î®êÇÉ=~íí=Ñ∏êë∏â~=Ñ∏êJ
förstås en empirisk fråga, men gissningsvis är det av större värde att försöka för======================================================

N1 =c∏ê=Éå=Çáëâìëëáçå=çã=åçêã~íáî=çÅÜ=ÄÉëâêáî~åÇÉ=íÉçêá=áåçã=ãáäáí®êíÉçêáI=ëÉ=g~å=üåÖëíê∏ãI=“`çåJ
För en diskussion om normativ och beskrivande teori inom militärteori, se Jan Ångström, “ConÅÉéíë=d~äçêÉ>=qÜÉçêó=~åÇ=açÅíêáåÉ=áå=íÜÉ=aáëÅìêëáîÉ=eáëíçêó=çÑ=içï=fåíÉåëáíó=`çåÑäáÅíëIÒ=á=g~å=üåÖJ
cepts Galore! Theory and Doctrine in the Discursive History of LoW Intensity Conflicts,” i Jan Ångëíê∏ã=C=fë~ÄÉääÉ=aìóîÉëíÉóå=EÉÇKFI=qÜÉ=k~íìêÉ=çÑ=jçÇÉêå=t~êK=`ä~ìëÉïáíò=~åÇ=eáë=`êáíáÅë=oÉîáëáíÉÇI=
ström öí Isabelle Duyvesteyn (ed.), The Nature ofModem War. Clausewitz and His Critics Revisited,
c∏êëî~êëÜ∏Öëâçä~åI=píçÅâÜçäã=OMMPI=éK=NRQK=
Försvarshögskolan, Stockholm 2003, p. 154.
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ëí™=çÅÜ=é™îÉêâ~=Éå=âçåíê~ÜÉåí=ÉåäáÖí=Ñ®äííÉçêá=çÅÜ=ãÉÇ=~åÇê~=ãÉÇÉä=®å=ãáäáí®ê~=
stå och påverka en kontrahent enligt fältteori och med andra medel än militära
å®ê=
g~å= Ångström
üåÖëíê∏ã= Ü~ê=
på ÑêÉÇëÑê®ãà~åÇÉ=
har êÉÇçÖàçêí=
redogjort Ñ∏ê=
när âçåÑäáâíÉå=
konﬂikten ®ê=
är é™=
fredsfrämjande åáî™K=
nivå. Jan
för ÇÉí=
det
ãçê~ë=~î=ÄÉÖêÉéé=ëçã=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ä™ÖáåíÉåëáî~=âçåÑäáâíÉê=ÉíÅI=ÇÉí=ê™ÇÉê=áåÖÉå=Äêáëí=
moras av begrepp som gäller för lågintensiva konﬂikter etc, det råder ingen brist
é™=
på ÇÉÑáåáíáçåÉêK
definitioner.2O= i™ÖáåíÉåëáî~=
Lågintensiva âçåÑäáâíÉêI=
konflikter, ÉíÅÉíÉê~I=
etcetera, ®ê=
är ®ååì=
ännu Éå=
en ëáíì~íáçå=
situation Ç®ê=
där
Ñ®äííÉçêá=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=Éíí=ë®íí=~íí=ä®íí~êÉ=å™=ìééë~íí=ã™äK=g~Ö=í®åâÉê=Ü®êãÉÇ=
fältteori skulle kunna vara ett sätt att lättare nå uppsatt mål. Jag tänker härmed
çÅâë™=
också ìåÇîáâ~=
undvika ÇáëâìëëáçåÉå=
diskussionen çã=
om ÇÉÑáåáíáçåÉå=
definitionen é™=
på ä™ÖáåíÉåëáî=
lågintensiv ÉíÅÉíÉê~I=
etcetera, âçåÑäáâíK=
konﬂikt.
Frågan om definitioner är huvudsakligen akademiskt intressant då det finns ett
cê™Ö~å=çã=ÇÉÑáåáíáçåÉê=®ê=ÜìîìÇë~âäáÖÉå=~â~ÇÉãáëâí=áåíêÉëë~åí=Ç™=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=
ë~ãÜ®ääÉ=
i ÇÉíí~=
samhälle ëçã=
som ®ê=
är áåíêÉëëÉê~í=
intresserat ~î=
av ëî~êÉí=
svaret é™=
på Ñê™Ö~åK=
frågan. p~ãÜ®ääÉí=
Samhället ìíÖ∏ê=
utgör á=
detta Ñ~ää=
fall
primärt försvarsmakter som eventuellt väger in definitionen för att avgöra hur
éêáã®êí=Ñ∏êëî~êëã~âíÉê=ëçã=ÉîÉåíìÉääí=î®ÖÉê=áå=ÇÉÑáåáíáçåÉå=Ñ∏ê=~íí=~îÖ∏ê~=Üìê=
ÇÉ=ëâ~ää=ìíÑçêã~=ÇÉ=ëíóêâçê=ÇÉ=®ãå~ê=ë®íí~=áå=á=Éíí=çãê™ÇÉK=_®ííêÉ=îçêÉ=~íí=Ä∏êà~=á=
de skall utforma de styrkor de ämnar sätta in i ett område. Bättre vore att börja i
~åÇê~=®åÇ~åI=ëíìÇÉê~=âçåÑäáâíÉå=ÉãéáêáëâíI=ÄÉëí®ãã~=î~Ç=ëçã=ëâ~ää=ìééå™ë=çÅÜ=
andra ändan, studera konflikten empiriskt, bestämma vad som skall uppnås och
Ç®êÉÑíÉê=ÄÉëí®ãã~=çã=ã~å=ëâ~ää=Ö™=áå=ãÉÇ=Ñìää~=ëéà®ää=ÉääÉê=ÑêÉÇëÑê®ãà~åÇÉ=ëí®ääX=
därefter bestämma om man skall gå in med fulla spjäll eller fredsfrämjande ställ;
säga çã=
gå áå=
in ãÉÇ=
med ÇÉí=
ÇÉí=
îáää= ë®Ö~=
om ã~å=
man ÄÉÇ∏ãÉê=
bedömer ~íí=
att Ñ∏êëî~êëã~âíÉå=
försvarsmakten á=
i Ñê™Ö~=
fråga ëâ~ää=
skall Ö™=
det
det vill
~Äëçäìí=
î~éÉåëóëíÉãÉå= ã~å=
exempelvis ëíêáÇëJ
absolut ãÉëí=
mest Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
framstående vapensystemen
man ÇáëéçåÉê~ê=
disponerar -Ó= ÉñÉãéÉäîáë=
stridsî~Öå~êI= Ü~åÖ~êÑ~êíóÖI=
vagnar,
hangarfartyg, ëíêáÇëÑäóÖéä~åI=
stridsﬂygplan, äìÑíî®êåëëóëíÉãI=
luftvärnssystem, íìåÖí=
tungt ~êíáääÉêáI=
artilleri, ÉíÅÉíÉê~I=
etcetera,
eller om det räcker med kängor på marken. Efter att detta beslut är fattat - vilÉääÉê=çã=ÇÉí=ê®ÅâÉê=ãÉÇ=â®åÖçê=é™=ã~êâÉåK=bÑíÉê=~íí=ÇÉíí~=ÄÉëäìí=®ê=Ñ~íí~í=Ó=îáäJ
âÉí=
lättare ìí~å=
med
ket ®ê=
är Äê~=
bra ãóÅâÉí=
mycket ä®íí~êÉ=
utan Éå=
en ~Äëíê~âí=
abstrakt ÇÉÑáåáíáçå=
definition ~î=
av âçåÑäáâíÉå=
konflikten ãÉå=
men ãÉÇ=
empirisk analys - kan definitionen följa av det fattade beslutet och inte av konÉãéáêáëâ=~å~äóë=Ó=â~å=ÇÉÑáåáíáçåÉå=Ñ∏äà~=~î=ÇÉí=Ñ~íí~ÇÉ=ÄÉëäìíÉí=çÅÜ=áåíÉ=~î=âçåJ
flikten i sig.3P=fåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÇÉÑáåáÉê~åÇÉí=~î=ä™ÖáåíÉåëáî=âçåÑäáâíI=ÉíÅÉíÉê~=âçããÉê=
ÑäáâíÉå=á=ëáÖK
Intresset för definierandet av lågintensiv konflikt, etcetera kommer
ë~ååçäáâí=~íí=Ääá=ëî~Ö~êÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=áåíÉ=Ñ™ê=å™Öçå=çéÉê~íáî=ÉÑÑÉâíK=
sannolikt att bli svagare eftersom det inte får någon operativ effekt.
aÉí=Ñáååë=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=îáíí=ëâáäÇ~=íçäâåáåÖ~ê=~î=î~Ç=b_l=ëí™ê=Ñ∏êI=á=ÑäÉê~=Ñ~ää=
Det finns för närvarande vitt skilda tolkningar av vad EBO står för, i flera fall
är inte ens grunderna för begreppets betydelse gemensam.4Q=bå=ÇÉä=~î=ÇÉ=íÉñíÉê=
En del av de texter
®ê=áåíÉ=Éåë=ÖêìåÇÉêå~=Ñ∏ê=ÄÉÖêÉééÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=ÖÉãÉåë~ãK
ëçã=
produceras Ü~åÇä~ê=
om ~íí=
som éêçÇìÅÉê~ë=
handlar çã=
att Ñ™åÖ~=
fånga ìéé=
upp Éíí=
ett åóíí=
nytt ÄÉÖêÉéé=
begrepp ëçã=
som Ñ∏ê=
för ëíìåÇÉå=
stunden
tillmäts ett visst värde, med syftet att fylla begreppet med sin egen gamla skåpíáääã®íë=Éíí=îáëëí=î®êÇÉI=ãÉÇ=ëóÑíÉí=~íí=Ñóää~=ÄÉÖêÉééÉí=ãÉÇ=ëáå=ÉÖÉå=Ö~ãä~=ëâ™éJ
mat med slutmålet att få mer resurser för tidigare initierad verksamhet.5R=bå=Ñ∏ê=
ã~í=ãÉÇ=ëäìíã™äÉí=~íí=Ñ™=ãÉê=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=íáÇáÖ~êÉ=áåáíáÉê~Ç=îÉêâë~ãÜÉíK
En för
ÇÉåå~=íÉñíë=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ÇÉÑáåáíáçå=é™=b_l=ÖÉë=~î=jáÅÜ~Éä=`~ää~å=çÅÜ=jáÅÜ~Éä=
denna texts fungerande definition på EBO ges av Michael Callan och Michael
oó~å=ÉåäáÖí=Ñ∏äà~åÇÉW=
Ryan enligt följande:
bÑÑÉÅíëJ_~ëÉÇ=léÉê~íáçåë=~êÉ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ãáäáí~êó=~åÇ=åçåJãáäáí~êó=Å~é~J
Effects-Based Operations are the application of military and non-military capabilities íç=
in
ÄáäáíáÉë=
to êÉ~äáëÉ=
realise ëéÉÅáÑáÅ=
specific ~åÇ=
and ÇÉëáêÉÇ=
strategic ~åÇ=
and çéÉê~íáçå~ä=
operational çìíÅçãÉë=
outcomes áå=
desired ëíê~íÉÖáÅ=
éÉ~ÅÉI=íÉåëáçåI=ÅçåÑäáÅí=~åÇ=éçëíJÅçåÑäáÅí=ëáíì~íáçåëK
peace, tension, conflict and post-conflict situations.6S=

aÉê~ë=îáÇ~êÉ=~ééäáÅÉêáåÖ=~î=ÄÉÖêÉééÉí=Ü™ääÉê=Éå=í®ãäáÖÉå=~ääã®å=åáî™K=j~å=ëâìääÉ=
Deras vidare applicering av begreppet håller en tämligen allmän nivå. Man skulle
âìåå~=í®åâ~=ëáÖ=~íí=ÇÉåå~=íÉñí=ëâìääÉ=âìåå~=âçãéäÉííÉê~=ÇÉê~ë=ëóåë®íí=ÖÉåçã=~íí=
kunna tänka sig att denna text skulle kunna komplettera deras synsätt genom att
======================================================
O2 =g~å=üåÖëíê∏ãI=çéK=ÅáíK=OMMPK=
Jan Ångström, op. cit. 2003.
P3 =j~å=
gjordes ~î=
àì= í®åâ~=
Man â~å=
kan ju
tänka ëáÖ=
sig ~íí=
att Éå=
en ÑÉäÄÉÇ∏ãåáåÖ=
felbedömning ÖàçêÇÉë=
av Ñ∏êëî~êëã~âíÉåI=
försvarsmakten, çã=
om ë™=
så ®ê=
är Ñ~ääÉí=
fallet Ääáê=
blir Éå=
en

çãÇÉÑáåáíáçå=~î=âçåÑäáâíÉå=ëà®äîã~êâÉê~åÇÉK=
omdefinition av konflikten självmarkerande.

Q4 =gçëÜì~=eçI=ÒqÜÉ=^ÇîÉåí=çÑ=~=kÉï=t~ó=çÑ=t~êK=qÜÉçêó=~åÇ=mê~ÅíáÅÉ=çÑ=bÑÑÉÅí=_~ëÉÇ=léÉê~íáçåëÒ=
Joshua Ho, ”The Advent of a New Way of War. Theory and Practice of Effect Based Operations”

iJohan Elg (ed.), Eﬁ/etbasemde operationer, Försvarshögskolan, Stockholm 2005, pp. 64 ff.
á=gçÜ~å=bäÖ=EÉÇKFI=bÑÑÉâíÄ~ëÉê~ÇÉ=çéÉê~íáçåÉêI=c∏êëî~êëÜ∏Öëâçä~åI=píçÅâÜçäã=OMMRI=ééK=SQ=ÑÑK=
R5 =pÉ=
Dawen, ÒbÑÑÉÅíJ_~ëÉÇ=
”Effect-Based léÉê~íáçåëK=
Elg
gçÜ~å= bäÖ=
Se ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis `Üçó=
Choy a~ïÉåI=
Operations. lÄëí~ÅäÉë=
Obstacles ~åÇ=
and lééçêíìåáíáÉëÒ=
Opportunities” á=i Johan
(red), op. cit. 2005, p. 81, och Robert B. Herndon et al, “Effects-Based Operations in Afghanistan. The
EêÉÇKFI=çéK=ÅáíK=OMMRI=éK=UNI=çÅÜ=oçÄÉêí=_K=eÉêåÇçå=Éí=~äI=“bÑÑÉÅíëJ_~ëÉÇ=léÉê~íáçåë=áå=^ÑÖÜ~åáëí~åK=qÜÉ=
CJTF-ISO Method of Orchestrating Effects to Achieve Objectives” iJohan Elg (ed.), op. cit. 2005.
`gqcJNUM=jÉíÜçÇ=çÑ=lêÅÜÉëíê~íáåÖ=bÑÑÉÅíë=íç=^ÅÜáÉîÉ=lÄàÉÅíáîÉëÒ=á=gçÜ~å=bäÖ=EÉÇKFI=çéK=ÅáíK=OMMRK=
S6 =jáÅÜ~Éä=
Michel oó~åI=
Ryan, ÒbÑÑÉÅíëJ=
”Effects- _~ëÉÇ=
i Johan
Elg
gçÜ~å= bäÖ=
Michael `~ää~å=
Callan C=
öl jáÅÜÉä=
Based léÉê~íáçåëK=
Operations. aáëÅìëëáçå=
Discussion m~éÉêÒ=
Paper” á=
EÉÇKFI=çéK=ÅáíK=OMMRI=éK=NMOK=
(ed.), op. cit. 2005, p. 102.
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Del

ÖÉ=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=~íí=~åî®åÇ~=ëáÖ=~îK=c~âíìã=®ê=~íí=ÇÉÑáåáíáçåÉå=á=ëáÖ=ÑìåÖÉê~ê=
ge ett förhållningssätt att använda sig av. Faktum är att definitionen i sig fungerar
ãóÅâÉí=î®ä=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éíí=Ñ®äííÉçêÉíáëâí=éÉêëéÉâíáîI=å™Öçí=ëçã=ìåÇÉêëíêóâÉê=
mycket väl tillsammans med ett fältteoretiskt perspektiv, något som understryker
êÉäÉî~åëÉå=á=~íí=í~=ÇÉí=Ñ®äííÉçêÉíáëâ~=~Ç=åçí~ãK=aÉ=íçäâåáåÖ~ê=~î=î~Ç=b_l=ëí™ê=Ñ∏ê=
relevansen i att ta det fältteoretiska ad notam. De tolkningar av vad EBO står för
ëçã=ã~å=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=Ä∏ê=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=ìê=ëîÉåëâí=éÉêëéÉâíáî=®ê=ÇÉ=ëçã=Äêìâ~ê=
som man i första hand bör förhålla sig till ur svenskt perspektiv är de som brukar
êÉéêÉëÉåíÉê~ë=~î=gçáåí=cçêÅÉë=`çãã~åÇI=rp^K=f=ÇÉí=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñ™ê=ë®Ö~ë=~íí=Ñçâìë=
representeras av Joint Forces Command, USA. I det följande får sägas att fokus
ligger på de aspekter på en tolkning av EBO som understryker vinnandet av freäáÖÖÉê=é™=ÇÉ=~ëéÉâíÉê=é™=Éå=íçäâåáåÖ=~î=b_l=ëçã=ìåÇÉêëíêóâÉê=îáåå~åÇÉí=~î=ÑêÉJ
ÇÉåK
den.7T=aÉ=~ëéÉâíÉê=ëçã=Ñáååë=á=ÇÉ=Ä™Ç~=ãçÇÉääÉêå~=ëçã=ÑçâìëÉê~ê=é™=î~éÉåîÉêâ~å=
De aspekter som ﬁnns i de båda modellerna som fokuserar på vapenverkan
®ê=áåíÉ=êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=ÇÉå=íÉñí=ëçã=Ü®ê=éêÉëÉåíÉê~ëK
är inte relevanta för den text som här presenteras.8U=
Teorin
qÉçêáå=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=çã=~íí=é™íîáåÖ~=ÑáÉåÇÉå=ëáå=îáäà~K=på~ê~êÉ=®ê=ÇÉí=Ñê™Ö~å=çã=
handlar inte om att påtvinga fienden sin vilja. Snarare är det frågan om
~íí=
att Ñ™=
få ãçíëí™åÇ~êÉå=
motståndaren ~íí=
att ëà®äîã~åí=
självmant Äóí~=
byta ëíê~íÉÖáI=
strategi, íáää=
till Éå=
en ëçã=
som ®ê=
är ~ÅÅÉéí~ÄÉä=
acceptabel ÉåäáÖí=
enligt
med áåë~íëÉåK=
ëóÑíÉí=
syftet ãÉÇ=
insatsen. c∏êîáëëç=
Förvisso áåÖ™ê=
ingår ëçã=
som Éå=
en âçãéçåÉåí=
komponent á=i íÉçêáå=
teorin ÇÉí=
det ~îÜ™ää~åÇÉ=
avhållande
inslag ëçã=
áåëä~Ö=
î~éÉåã~âí= áååÉÄ®êK=
som ìééîáë~åÇÉ=
uppvisande ~î=
av vapenmakt
innebär. jÉå=
Men ÇÉíí~=
detta ®ê=
är áåíÉ=
inte ÜìîìÇë~âÉåK=
huvudsaken.
Thomas
Schelling har i sin bok Arms and Influence utvecklat den avhållande kraft
qÜçã~ë=pÅÜÉääáåÖ=Ü~ê=á=ëáå=Äçâ=^êãë=~åÇ=fåÑäìÉåÅÉ=ìíîÉÅâä~í=ÇÉå=~îÜ™ää~åÇÉ=âê~Ñí=
ëçã=î™äÇëâ~é~ÅáíÉí=áååÉÄ®êK
som våldskapacitet innebär.9V=kì=®ê=áåíÉ=pÅÜÉääáåÖ=Éåë~ã=çã=ÇÉíí~I=ÇÉí=Ñáååë=Éå=
Nu är inte Schelling ensam om detta, det finns en
NM=
hel genre av litteratur kring diplomati med hot om våld.10
ÜÉä=ÖÉåêÉ=~î=äáííÉê~íìê=âêáåÖ=Çáéäçã~íá=ãÉÇ=Üçí=çã=î™äÇK
Detta med att potentiellt våld har en avskräckande effekt är fullt riktigt och
aÉíí~=ãÉÇ=~íí=éçíÉåíáÉääí=î™äÇ=Ü~ê=Éå=~îëâê®Åâ~åÇÉ=ÉÑÑÉâí=®ê=Ñìääí=êáâíáÖí=çÅÜ=
Éå=îáâíáÖ=ë~âI=ãÉå=~íí=ë®âê~=î™äÇëãçåçéçäÉí=®ê=ÉåÄ~êí=Éíí=ãáåáãáâê~î=çÅÜ=áåíÉ=
en viktig sak, men att säkra våldsmonopolet är enbart ett minimikrav och inte
NN=lã=Ñ®äííÉçêáå=ëâ~ää=Ñ∏ê~ë=ë~ãã~å=ãÉÇ=å™Öçí=ãáäáí®êí=í®åJ
Éå=çéíáãìãåçêãK
en optimumnorm.11
Om fältteorin skall föras samman med något militärt tänNO=
â~åÇÉ=ë™=®ê=pìå=wáI=ÇÉå=ëçã=âçåÅÉéíìÉääí=Ä®ëí=Ñ™åÖ~ê=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ñê™Ö~å=çãK
kande så är Sun Zi, den som konceptuellt bäst fångar vad det är frågan om.12
e~åë=ãÉå~ÇÉ=~íí=Éå=ëíê~íÉÖá=ëçã=ÖÉê=ëÉÖÉê=ìí~å=ëíêáÇ=®ê=∏îÉêä®ÖëÉå=~íí=îáåå~=~ää~=
Hans menade att en strategi som ger seger utan strid är överlägsen att vinna alla
çÅÜ=ã™åÖ~=ëíêáÇÉêK=aÉíí~=®ê=®îÉå=î~Ç=Ñ®äííÉçêá=Ü~åÇä~ê=çãI=Ñçâìë=äáÖÖÉê=áåíÉ=é™=
och många strider. Detta är även vad fältteori handlar om, fokus ligger inte på
~íí=
att ëä™=
slå ãçíëí™åÇ~êÉåK=
motståndaren. c®äííÉçêáå=
Fältteorin Ü~åÇä~ê=
handlar ÜÉääÉê=
heller áåíÉ=
inte çã=
om ~íí=
att íîáåÖ~=
tvinga ÑáÉåÇÉå=
fienden ~íí=
att
î®äà~=ÇÉå=å®ëí=Ä®ëí~=ëíê~íÉÖáÉå=Ñ∏ê=Üçåçã=ëà®äîI=ÉääÉê=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=Éå=ë®ãêÉ=ëíê~J
välja
den näst bästa strategien för honom själv, eller till och med en sämre straíÉÖáK=c®äííÉçêá=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=®åÇê~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=ë~ãíäáÖ~=~âí∏êÉê=á=çéÉJ
tegi. Fältteori handlar om att ändra förutsättningarna för samtliga aktörer i opeê~íáçåëçãê™ÇÉí=
î™äÇ= ®ê=
rationsområdet é™=
på ë™Ç~åí=
sådant ë®íí=
sätt ~íí=
att ëíê~íÉÖáÉê=
strategier ëçã=
som áåíÉ=
inte áååÉÑ~íí~ê=
innefattar våld
är ÇÉ=
de ëçã=
som
======================================================
T7=káâä~ë=táâëíê∏ãI=ÒfåíêçÇìâíáçåK=bÑÑÉÅíëJ_~ëÉÇ=léÉê~íáçåI=Éå=Ü∏ÖêÉ=Ñçêã=~î=âêáÖëâçåëíÒ=á=gçÜ~å=
Niklas Wikström, ”Introduktion Effects-Based Operation, en högre form av krigskonst” i]ohan

Elg EÉÇKFI=
12. bå=
En Ñìåâíáçå~äáëíáëâí=
av b_lI=
EBO, ëçã=
bäÖ=
(ed.), çéK=
op. ÅáíK=
cit. OMMRI=
2005, éK=
p. NOK=
funktionalistiskt ÇÉÑáåáíáçå=
definition ~î=
som äáÖÖÉê=
ligger å®ê~=
nära ÇÉí=
det
~ãÉêâ~åëâ~=ÑäóÖî~éåÉíë=Ü~ê=Ñ™íí=Éíí=îáëëí=Ñ∏êÉíê®ÇÉ=é™=ëÉå~êÉ=íáÇ=Üçë=rpgc`lj=Eá=~êíáâÉäå=çî~å=~åJ
amerkanska flygvapnets har fått ett visst företräde på senare tid hos USJFCOM (i artikeln ovan anfrågan) Ää~åÇ=
MNE4-projektet ëçã=
ÖÉë=
ges ÇÉê~ë=
deras íáÇáÖ~êÉ=
tidigare ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉ=
ställningstagande á=i Ñê™Ö~åF=
bland ~åå~í=
annat á=i jkbQJéêçàÉâíÉí=
som pîÉêáÖÉ=
Sverige ÇÉäí~ê=
deltar áK=
i.
genom ãáäáí®ê~=
aÉíí~=
îáëë~= ÉÑÑÉâíÉêI=
Detta éÉêëéÉâíáî=
perspektiv Ü~ê=
har ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid Ñçâìë=
fokus é™=
på ~íí=
att ìééå™=
uppnå vissa
effekter, ÜìîìÇë~âäáÖÉå=
huvudsakligen ÖÉåçã=
militära
áåë~íëÉêK=aÉí=éÉêëéÉâíáîÉí=®ê=íáää=äáíÉå=åóíí~=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ÇÉí=ëçã=Ü®ê=~åî®åÇë=å®ê=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=
insatser. Det perspektivet är till liten nytta jämfört med det som här används när det handlar om att
îáåå~=ÑêÉÇÉåK=gÑêK=ÜííéWLLïïïKàÑÅçãKãáäL~ÄçìíLÉñéÉêáãÉåíëLãåÉQKÜíã=x_Éë∏âíW=MRMPNSzK=
vinna
freden. Jfr. httpz//WWW.jfcom.mil/about/experiments/mne4.htm [Besöktz 050316].
U8 =pÉÇ~å=®ê=ÇÉí=ëçã=ëâêáîáíë=íÉçêÉíáëâí=~åÖ™ÉåÇÉ=ÇÉíí~=í®ãäáÖÉå=çìíîÉÅâä~í=çÅÜ=éä~ííK=pÉ=ÉñÉãéÉäîáë=
Sedan är det som skrivits teoretiskt angående detta tämligen outvecklat och platt. Se exempelvis
Deptula a~îáÇ=
Foundation, Arlington
aÉéíìä~=
^I= Ejfects-Bttseel
bÑÑÉÅíëJ_~ëÉÇ= léÉê~íáçåëI=
^Éêçëé~ÅÉ= bÇìÅ~íáçå=
^êäáåÖíçå= OMMNK=
David A,
Operations, Aerospace
Education cçìåÇ~íáçåI=
2001.
rí~å=~íí=Ö™=áå=å®êã~êÉ=é™=ÇÉå=ë™=Ñ™ê=ÇÉå=Ñê®ãëí=ë®Ö~ë=Ü~åÇä~=çã=î~Ç=ã~å=â~å=Ö∏ê~=ãçí=Éå=ÑáÉåÇÉ=
Utan att gå in närmare på den så får den främst sägas handla om vad man kan göra mot en fiende
ëçã=áåíÉ=Ñ∏êëî~ê~ê=ëáÖK=pâêáÑíÉå=ÖÉê=çÅâë™=Éå=áåÄäáÅâ=á=Üìê=âçåâìêêÉåëÉå=ãÉää~å=î~éÉåÖêÉå~êå~=á=
som inte försvarar sig. Skriften ger också en inblick i hur konkurrensen mellan vapengrenarna i
rp^=ìíëéÉä~ê=ëáÖK=
USA utspelar sig.
V9 =qÜçã~ë=pÅÜÉääáåÖI=^êãë=~åÇ=fåÑäìÉåÅÉI=v~äÉ=råáîK=mêÉëëI=kÉï=e~îÉå=C=içåÇçå=NVSSK=oÉëçåÉJ
Thomas Schelling, Arms and Influence, Yale Univ. Press, New Haven 86 London 1966. Resonemangen i kap. 5 fanns vara särskilt inspirerande i denna kontext.
ã~åÖÉå=á=â~éK=R=Ñ~ååë=î~ê~=ë®êëâáäí=áåëéáêÉê~åÇÉ=á=ÇÉåå~=âçåíÉñíK=
NM
10 =pÉ=
^äÉñ~åÇÉê= iK=
^äÉñ~åÇÉê= iK=
Se ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis Alexander
L. dÉçêÖÉ=
George ìíã®êâí~=
utmärkta ~êíáâÉä=
artikel “qÜÉçêó=
“Theory ~åÇ=
and mê~ÅíáÅÉÒ=
Practice” á=i Alexander
L.
Boulder
dÉçêÖÉ=C=táääá~ã=bK=páãçåë=EÉÇëKFI=qÜÉ=iáãáíë=çÑ=`çÉêÅáîÉ=aáéäçã~ÅóI=
tÉëíîáÉï=mêÉëë
George öl William E. Simons (eds.), T/oe Limits ofCoercioe Diplomacy, WestvieW
Press,I=_çìäÇÉê=
1994 (2:a utg.) som fäster viss vikt vid uppmuntrande åtgärder och ej bara hot om våld. Boken i
NVVQ=EOW~=ìíÖKF=ëçã=Ñ®ëíÉê=îáëë=îáâí=îáÇ=ìééãìåíê~åÇÉ=™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=Éà=Ä~ê~=Üçí=çã=î™äÇK=_çâÉå=á=
∏îêáÖí=áååÉÜ™ääÉê=ÑäÉê~=ÉñÉãéÉä=é™=ÑçêëâåáåÖ=á=ÇÉåå~=ÖÉåêÉK=
övrigt innehåller flera exempel på forskning i denna genre.
11 =j~ñ=tÉÄÉêI=bâçåçãá=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉI=_~åÇ=fI=^êÖçëI=iìåÇ=NVUVI=éK=SQK=
NN
Max Weber, Ekonomi oe/o samhälle, Band I, Argos, Lund 1989, p. 64.
12 =pìå=wáI=pìå=wáë=âêáÖëâçåëíI=c∏êÉåK=Ñ∏ê=çêáÉåí~äáëâ~=ëíìÇáÉêI=píçÅâÜçäã=NVVTI=éK=ORK=
NO
Sun Zi, Sun Zis krigskonst, Fören. för orientaliska studier, Stockholm 1997, p. 25.
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ä®íí~ëí=äÉÇÉê=íáää=ÇÉ=ã™ä=ëçã=~âí∏êÉå=ë~íí=ìééK=pâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=pÅÜÉääáåÖë=êÉëçJ
lättast leder till de mål som aktören satt upp. Skillnaden mellan Schellings resoåÉã~åÖ=
ﬂera, ãÉå=
nemang çÅÜ=
och ÇÉí=
det Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=
föreliggande ®ê=
är ÑäÉê~I=
men â~å=
kan ëìããÉê~ë=
summeras é™=
på ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
grundläggande
åáî™K=pÅÜÉääáåÖ=îáää=íîáåÖ~L~îÜ™ää~=ãçíëí™åÇ~êÉå=~íí=î®äà~=Éíí=~åå~í=~äíÉêå~íáî=®å=
nivå. Schelling vill tvinga/avhålla motståndaren att välja ett annat alternativ än
ÇÉí=ÇÉååÉ=ÜÉäëí=ëâìääÉ=îáäà~=î®äà~K=c®äííÉçêáå=Ü~åÇä~ê=Ç®êÉãçí=çã=~íí=®åÇê~=Ñ∏êìíJ
det denne helst skulle vilja välja. Fältteorin handlar däremot om att ändra förutë®ííåáåÖ~êå~=
sättningarna á=i ÇÉí=
det ëçÅá~ä~=
sociala êìããÉí=
rummet é™=
på ë™=
så ë®íí=
sätt ~íí=
att ãçíëí™åÇ~êÉåë=
motståndarens ãÉëí=
mest ∏åëâ~ÇÉ=
önskade
ëíê~íÉÖá=Ääáê=
strategi blir Éå=ëçã=îá=ÑáååÉê=î~ê~=~ÅÅÉéí~ÄÉä=çÅÜ=ëçã=îá=Ç®êãÉÇ=íáää™íÉêK=jÉå=
en som vi finner vara acceptabel och som vi därmed tillåter. Men
ÇÉí=
îáâíáÖ~= ®ê=
îá= Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
är ~íí=
att vi
framförallt ìééãìåíê~ê=
uppmuntrar ãçíëí™åÇ~êÉå=
motståndaren ~íí=
att Ñ∏äà~=
följa ÇÉå=
den åó~=
nya
det viktiga
ëíê~íÉÖáåK=cçâìë=Ñ∏ê=çéÉê~íáçåÉêå~=äáÖÖÉê=ë™äÉÇÉë=é™=~íí=®åÇê~=é™=ÇÉ=éçäáíáëâ~=Ñ∏êJ
strategin. Fokus för operationerna ligger således på att ändra på de politiska förìíë®ííåáåÖ~êå~I=ÖÉåçã=Ä™ÇÉ=éáëâ~=çÅÜ=ãçêçíI=Ñçâìë=äáÖÖÉê=áåíÉ=éêáã®êí=é™=ÇìÉäJ
utsättningarna, genom både piska och morot, fokus ligger inte primärt på dueläÉå=ãÉää~å=Éå=î~äÇ=~âí∏ê=çÅÜ=ÇÉí=ÉÖå~=ä®ÖêÉíK=c~ê~å=ãÉÇ=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=Éå=~âí∏ê=
len mellan en vald aktör och det egna lägret. Faran med att fokusera på en aktör
çÅÜ=áåíÉ=é™=Ñ®äíÉí=á=ëáÖ=®ê=íî™Ñ~äÇáÖK=c∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=Ñáååë=ÇÉí=Éå=ã®åÖÇ=~âí∏êÉêI=
och inte på fältet i sig är tvåfaldig. För det första finns det en mängd aktörer,
ÖÉåçã=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=ÇÉê~ë=ãáäà∏=EÇÉå=éçäáíáëâ~=ë™î®ä=ëçã=ÇÉå=Ñóëáëâ~F=âçããÉê=
genom att fokusera på deras miljö (den politiska såväl som den fysiska) kommer
man åt dem alla. Om man väljer att trycka dit enbart en eller en handfull aktöã~å=™í=ÇÉã=~ää~K=lã=ã~å=î®äàÉê=~íí=íêóÅâ~=Çáí=ÉåÄ~êí=Éå=ÉääÉê=Éå=Ü~åÇÑìää=~âí∏J
êÉê=
rer ë™=
helhetsbilden í~ë=
så â~å=
kan ~åÇê~=
andra âä~ê~=
klara ëáÖ=
sig ìåÇ~åI=
tas Ç™=
då áåíÉ=
inte á=
i ÄÉ~âí~åÇÉK=
beaktande. aÉí=
Det
undan, ÜÉäÜÉíëÄáäÇÉå=
~åÇê~=éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=Éå=ÉåëâáäÇ=~âí∏ê=®ê=~íí=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉí=
andra problemet med att fokusera på en enskild aktör är att tillvägagångssättet
áåíÉ=í~ê=Ü®åëóå=íáää=ëäìíã™äÉí=é™=ë~ãã~=ë®íí=ëçã=Éíí=ÑçâìëÉê~åÇÉ=é™=ÜÉä~=Ñ®äíÉí=
inte tar hänsyn till slutmålet på samma sätt som ett fokuserande på hela fältet
Ö∏êK=aÉíí~=®ê=Éíí=éêçÄäÉã=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=ÑÉä~âíáÖ~=ÄÉëäìí=ÖÉåçã=~íí=ÜìîìÇë~â=
gör. Detta är ett problem som kan leda till felaktiga beslut genom att huvudsak
çÅÜ=Äáë~â=áåíÉ=Ü™ääë=áë®êK=e®ê=Ñáååë=Éå=ÜÉä=ÇÉä=áåíêÉëë~åí~=éêçÄäÉã=çÅÜ=ã∏àäáÖJ
och bisak inte hålls isär. Här finns en hel del intressanta problem och möjligheter att fördjupa sig i, men den mer ingående problematiseringen ges i det fölÜÉíÉê=~íí=Ñ∏êÇàìé~=ëáÖ=áI=ãÉå=ÇÉå=ãÉê=áåÖ™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã~íáëÉêáåÖÉå=ÖÉë=á=ÇÉí=Ñ∏äJ
à~åÇÉ=ÉãÉÇ~å=ÇÉåå~=âçêí~=Ñ∏êâä~êáåÖ=Ñê®ãëí=®ê=í®åâí=ëçã=Éå=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=á=î~Ç=
jande
emedan denna korta förklaring främst är tänkt som en handledning i vad
íÉñíÉå=Ü~åÇä~ê=çãK==
teXten handlar om.
pâ~ää=ã~å=Ç™=ÜÉäí=çÅÜ=Ü™ääÉí=áÖåçêÉê~=ãçíëí™åÇ~êÉå=ÉåäáÖí=çî~åëí™ÉåÇÉ=êÉëçJ
Skall man då helt och hållet ignorera motståndaren enligt ovanstående resoåÉã~åÖ\=
^Äëçäìí= áåíÉI=
îáäâ~= éêáçêáíÉêáåÖ~ê=
prioriteringar ëçã=
nemang? Absolut
inte, ÇÉí=
det ®ê=
är Ñê™Ö~å=
frågan çã=
om vilka
som ëâ~ää=
skall Ö∏ê~ëI=
göras,
fältet i sig prioriteras över enskilda aktörer. De enskilda aktörerna skall dock fås
Ñ®äíÉí=á=ëáÖ=éêáçêáíÉê~ë=∏îÉê=ÉåëâáäÇ~=~âí∏êÉêK=aÉ=ÉåëâáäÇ~=~âí∏êÉêå~=ëâ~ää=ÇçÅâ=Ñ™ë=
~íí=ä®ÖÖ~=çã=ëíê~íÉÖáK=lã=ÇÉí=ëâ~ää=äóÅâ~ë=ã™ëíÉ=áåÖ™ÉåÇÉ=âî~äáí~íáî=âìåëâ~é=çã=
att lägga om strategi. Om det skall lyckas måste ingående kvalitativ kunskap om
~âí∏êÉå=
s~Ç= ®ê=
îáäâ~= ~äíÉêå~íáî~=
aktören çÅÜ=
och ÇÉååÉë=
dennes ~ÖÉåÇ~=
agenda Ö∏ê~ëK=
göras. Vad
är ~ÖÉåÇ~åI=
agendan, vilka
alternativa ëíê~íÉÖáÉê=
strategier
â~å=~âí∏êÉå=Ñ™ë=~íí=Äóí~=íáääI=â~å=Éå=âçääÉâíáî=~âí∏ê=Ñ™ë=~íí=ëéäáííê~=ëáÖ=ãÉÇ=ãÉê=
kan aktören fås att byta till, kan en kollektiv aktör fås att splittra sig med mer
~ÅÅÉéí~Ää~=
acceptabla ~ÖÉåÇçêI=
agendor, ÉíÅÉíÉê~K=
etcetera. eìîìÇë~âÉå=
Huvudsaken ®ê=
är ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid ~íí=
att ®åÇê~=
ändra é™=
på ÇÉ=
de äçâ~ä~=
lokala
förutsättningarna som fältet utgör, syftande till att skapa en miljö där de lokala
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=ëçã=Ñ®äíÉí=ìíÖ∏êI=ëóÑí~åÇÉ=íáää=~íí=ëâ~é~=Éå=ãáäà∏=Ç®ê=ÇÉ=äçâ~ä~=
~âí∏êÉêå~=ëà®äî~=ÄóíÉê=ëíê~íÉÖá=íáää=Éå=ãÉê=~ÅÅÉéí~ÄÉä=ë™Ç~åK=
aktörerna själva byter strategi till en mer acceptabel sådan.

aÉí=âìäíìêÉää~=Ñ®äíÉíë=êÉÖäÉê=
Det kulturella fältets regler
Ett insatsområde kan låta sig beskrivas som ett kulturellt fält. Begreppet som det
bíí=áåë~íëçãê™ÇÉ=â~å=ä™í~=ëáÖ=ÄÉëâêáî~ë=ëçã=Éíí=âìäíìêÉääí=Ñ®äíK=_ÉÖêÉééÉí=ëçã=ÇÉí=
~åî®åÇë=Ü®ê=®ê=áåëéáêÉê~í=~î=ÇÉí=íÉçêáâçãéäÉñ=ëçã=ÇÉå=Ñê~åëâÉ=ëçÅáçäçÖÉå=máÉêêÉ=
används här är inspirerat av det teorikompleX som den franske sociologen Pierre
Bourdieu ëâ~é~ÇÉK=
_çìêÇáÉì=
skapade. pà®äî~=
Själva íÉçêáå=
teorin á=i ëáÖ=
sig çãÑ~íí~ê=
omfattar Éíí=
ett Ä~ííÉêá=
batteri ~î=
av ÄÉÖêÉéé=
begrepp çÅÜ=
och Ñ∏êÉJ
föreställningar. c∏ê=
För å®êî~ê~åÇÉ=
närvarande ÄÉÜ∏îë=
behövs ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid áåíÉ=
inte ~ääí=
allt ëçã=
som ê∏ê=
rör Ñ®äííÉçêá=
fältteori Ñ∏ê=
för ~íí=
att
ëí®ääåáåÖ~êK=
ëâ~é~=
skapa Éå=
en íÉçêÉíáëâ=
teoretisk éä~ííÑçêã=
plattform Ñ∏ê=
för b_lJâçåÅÉéíÉíI=
EBO-konceptet, áåëéáê~íáçå=
inspiration Ü~ê=
har ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid
Ü®ãí~íë=Ñê™å=ÄÉÑáåíäáÖ=íÉçêá=Ç®ê=ÇÉí=®ê=é™â~ää~íK=jÉÇ=ÒâìäíìêÒ=~îëÉë=á=ÇÉíí~=ë~ãJ
hämtats från befintlig teori där det är påkallat. Med ”kultur” avses i detta sammanhang inte vad som i dagligt tal kan betecknas som finkultur, det har i stället
ã~åÜ~åÖ=áåíÉ=î~Ç=ëçã=á=Ç~ÖäáÖí=í~ä=â~å=ÄÉíÉÅâå~ë=ëçã=ÑáåâìäíìêI=ÇÉí=Ü~ê=á=ëí®ääÉí=
mänsklig verksamhet,
Éå=
îÉêâë~ãÜÉíI= á=i ÇÉíí~=
en ÄêÉÇ~êÉ=
bredare ÄÉíóÇÉäëÉK=
betydelse. hìäíìê=
Kultur ~îëÉê=
avser ã®åëâäáÖ=
detta Ñ~ää=
fall ë®êëâáäí=
särskilt
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ã®åëâäáÖ~=
mänskliga êÉä~íáçåÉêI=
relationer, ÑçêãÉää~=
formella ÉääÉê=
eller áåÑçêãÉää~K=
informella. _ÉÖêÉééÉí=
Begreppet Ñ®äí=
fält â~å=
kan ä®íí~ëí=
lättast
Ñ∏êâä~ê~ë=ëçã=ëóÑí~åÇÉ=é™=Éíí=~îÖê®åë~í=ëçÅá~äí=çãê™ÇÉ=ãÉÇ=ÉÖå~=çëâêáîå~=êÉÖäÉêK=
förklaras som syftande på ett avgränsat socialt område med egna oskrivna regler.
Det är dessa som sätter normen för människors beteende. Det sociala rummet
aÉí=®ê=ÇÉëë~=ëçã=ë®ííÉê=åçêãÉå=Ñ∏ê=ã®ååáëâçêë=ÄÉíÉÉåÇÉK=aÉí=ëçÅá~ä~=êìããÉí=
ìíÖ∏ê=ÉåÄ~êí=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉí=ë~ãÜ®ääÉI=çÅÜ=â~åëâÉ=®îÉå=ÖÉçÖê~Ñáëâ~=êìãI=ëçã=áåJ
utgör enbart en del av det samhälle, och kanske även geografiska rum, som inë~íëçãê™ÇÉí=ìíÖ∏êK=c®äíÉí=â~å=ëóÑí~=é™=ÇÉå=éê~âíáëÉê~åÇÉ=éçäáíáëâ~=ÇáãÉåëáçåÉå=á=
satsområdet utgör. Fältet kan syfta på den praktiserande politiska dimensionen i
De é™=
çãê™ÇÉíI=
området, å™Öçí=
något ëçã=
som ®ê=
är Ñ~ääÉí=
fallet á=i ÇÉåå~=
denna íÉñíK=
teXt. aÉ=
på Ñ®äíÉí=
fältet ~âíáî~=
aktiva ~âí∏êÉêå~ë=
aktörernas EÉåJ
(enëâáäÇ~=áåÇáîáÇÉêI=ÖêìééÉê=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåÉêF=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=î®êÇÉêáåÖ~ê=®ê=~îJ
skilda individer, grupper eller organisationer) grundläggande värderingar är avÖ∏ê~åÇÉ=
fältets Ñê~ãíáÇ~=
görande Ñ∏ê=
för Ñ®äíÉíë=
framtida ìíÑçêãåáåÖK=
utformning. bíí=
Ett Ñ®äí=
fält â~å=
kan ÇÉÑáåáÉê~ë=
definieras ë™=
så ÄêÉíí=
brett ëçã=
som
Ò_~äâ~åë=éçäáíáëâ~=Ñ®äíÒI=ÉääÉê=ë™=ëã~äí=ëçã=Òjçëí~êë=éçäáíáëâ~=Ñ®äíÒI=ÉääÉê=íáää=çÅÜ=
”Balkans politiska fält”, eller så smalt som ”Mostars politiska fält”, eller till och
ãÉÇ=®ååì=ëã~ä~êÉ=çã=ÇÉí=®ê=ãçíáîÉê~í=~î=ìééÖáÑíÉåK=^åë~íëÉå=Ñ∏ê=î~Ç=ã~å=î®äJ
med ännu smalare om det är motiverat av uppgiften. Ansatsen för vad man välàÉê= ~íí=
frågesällning çÅÜ=
jer
att â~ää~=
kalla Éíí=
ett Ñ®äí=
fält ®ê=
är ÜÉäí=
helt ëíóêí=
styrt ÉÑíÉê=
efter ÇÉå=
den Ñê™ÖÉë®ääåáåÖ=
och ìééÖáÑíÉê=
uppgifter ã~å=
man ëí™ê=
står
inför. Begreppet fält är en teoretisk konstruktion baserad på empiriska fakta. Ett
áåÑ∏êK=_ÉÖêÉééÉí=Ñ®äí=®ê=Éå=íÉçêÉíáëâ=âçåëíêìâíáçå=Ä~ëÉê~Ç=é™=Éãéáêáëâ~=Ñ~âí~K=bíí=
fält definieras genom de vinster som står att vinna på det. Vad är fältets speciÑ®äí=ÇÉÑáåáÉê~ë=ÖÉåçã=ÇÉ=îáåëíÉê=ëçã=ëí™ê=~íí=îáåå~=é™=ÇÉíK=s~Ç=®ê=Ñ®äíÉíë=ëéÉÅáJ
Ñáâ~=
fika áåíêÉëëÉåI=
intressen, áåë~íëÉê=
insatser çÅÜ=
och ~îÖê®åëåáåÖ~ê\=
avgränsningar? pî~êÉå=
Svaren é™=
på ÇÉëë~=
dessa Ñê™Öçê=
frågor ÄÉëî~ê~ë=
besvaras Ä®ëí=
bäst
~î=ÇÉå=ëçã=ÖÉåçã=ëáå=äÉîå~Ç=®ê=ìééä®êÇ=~íí=~ÖÉê~=é™=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=Ñ®äíÉíK=c®äíÉíë=
av den som genom sin levnad är upplärd att agera på det specifika fältet. Eältets
ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=ä~Ö~ê=®ê=ÇÉí=ëçã=ìíÖ∏ê=Éíí=Ñ®äíK=s~êàÉ=âìäíìêÉääí=Ñ®äí=Ü~ê=ëáå~=ÉÖå~=
egenskaper och lagar är det som utgör ett fält. Varje kulturellt fält har sina egna
êÉÖäÉê=ëçã=ÄÉëí®ããÉê=î~Ç=ëçã=®ê=~íí=ÄÉíê~âí~=ëçã=â~éáí~ä=EëÉ=åÉÇ~åI=êìÄêáâÉåW=
regler som bestämmer vad som är att betrakta som kapital (se nedan, rubriken:
póãÄçäáëâí=â~éáí~äFK=lã=ã~å=Ñ∏êëí™ê=Ñ®äíÉíë=ÉÖÉåëâ~éÉê=â~å=Éå=ÄáäÇ=~î=Ñ®äíÉí=ÖÉëI=
Symboliskt kapital). Om man förstår fältets egenskaper kan en bild av fältet ges,
NP=
ë™î®ä=~î=~âí∏êÉêå~ë=~ÖÉåÇçê=ëçã=~î=ÇÉ=çäáâ~=éçëáíáçåÉêå~ë=î®êÇÉåK
såväl av aktörernas agendor som av de olika positionernas värden.13

aÉí=éçäáíáëâ~=Ñ®äíÉí=á=çéÉê~íáçåëçãê™ÇÉí=á=ëóååÉêÜÉí=
Det politiska fältet i operationsområdet i synnerhet
ríÖ™åÖëéìåâíÉå=
Utgångspunkten ®ê=
är ÇÉå=
den âä~ëëáëâ~=
klassiska ÇÉÑáåáíáçåÉå=
definitionen ~î=
av âêáÖ=
krig ëçã=
som Éå=
en Ñçêíë®ííåáåÖ=
fortsättning é™=
på
NQ=l~îëÉíí=çã=îá=ÑçâìëÉê~ê=é™=ÇÉ=î®éå~ÇÉ=ëíóêâçêå~=
éçäáíáâÉå=ãÉÇ=~åÇê~=ãÉÇÉäK
politiken med andra medel.14
Oavsett om vi fokuserar på de väpnade styrkorna
i området, eller på den civila politiska strukturen kan vi med denna definition
á=çãê™ÇÉíI=ÉääÉê=é™=ÇÉå=Åáîáä~=éçäáíáëâ~=ëíêìâíìêÉå=â~å=îá=ãÉÇ=ÇÉåå~=ÇÉÑáåáíáçå=
Ñ~ëíëä™=
îá= ®ê=
fastslå ~íí=
att vi
är ìíÉ=
ute ÉÑíÉê=
efter ~íí=
att ÇÉÑáåáÉê~=
definiera ÇÉí=
det äçâ~ä~=
lokala éçäáíáëâ~=
politiska Ñ®äíÉíë=
fältets êÉÖäÉê=
regler á=i çéÉê~J
operaíáçåëçãê™ÇÉíI=ç~îëÉíí=îáäâÉå=Ñçêã=ÉääÉê=î™äÇë~ãÜÉíëÖê~Ç=Ñ®äíÉí=Ü~ê=Ñ∏ê=ëíìåÇÉåK=
tionsområdet, oavsett vilken form eller våldsamhetsgrad fältet har för stunden.
möjligheten íáää=
lã=
Om ÇÉíí~=
detta ìééå™ë=
uppnås âçããÉê=
kommer ã∏àäáÖÜÉíÉå=
till ~íí=
att Ñ~íí~=
fatta êáâíáÖ~=
riktiga ÄÉëäìí=
beslut ~íí=
att ∏â~=
öka Çê~J
draã~íáëâíI=ÉñÉãéÉäîáë=â~å=ÄÉíÉÉåÇÉã∏åëíÉê=~îä®ë~ë=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=éêçÖåçëÉê=çã=Ñê~ãJ
matiskt, exempelvis kan beteendemönster avläsas för att ge prognoser om framHär Ñáååë=
íáÇÉå=
tiden é™=
på ëíê~íÉÖáëâ=
strategisk åáî™=
nivå çÅÜ=
och åÉÇ™íK=
nedåt. e®ê=
finns ~åäÉÇåáåÖ=
anledning ~íí=
att é™ãáåå~=
påminna çã=
om ~íí=
att
ÇÉíí~=®ê=Éå=Éãéáêáëâ=îÉíÉåëâ~éK=aÉ=íÉçêÉíáëâ~=ê~ã~êå~=ëçã=Ü®ê=~åÖÉë=ÄÉëâêáîÉê=
detta är en empirisk vetenskap. De teoretiska ramarna som här anges beskriver
Éíí=ë®íí=~íí=í®åâ~=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=áåë~íëÉåK=s~Ç=ëçã=Ñ~âíáëâí=Ö®ääÉê=çÅÜ=î®êÇÉJ
ett sätt att tänka och förhålla sig till insatsen. Vad som faktiskt gäller och värderas på det faktiska fältet är bortom teorins räckvidd.
ê~ë=é™=ÇÉí=Ñ~âíáëâ~=Ñ®äíÉí=®ê=Äçêíçã=íÉçêáåë=ê®ÅâîáÇÇK=
píê~íÉÖáÉê=é™=Ñ®äíÉí=ìíÖ∏êë=~î=çäáâ~=ëä~Öë=êÉéêçÇìâíáçåëëíê~íÉÖáÉêK=aÉí=Ü~åÇä~ê=
Strategier på fältet utgörs av olika slags reproduktionsstrategier. Det handlar
çã=~íí=ÄÉÜ™ää~=ÉääÉê=Ñ∏êÄ®ííê~=ëáå~=ÉÖå~=çÅÜLÉääÉê=ÖêìééÉåë=éçëáíáçåÉê=é™=Ñ®äíÉíK=
om att behålla eller förbättra sina egna och/eller gruppens positioner på fältet.
handlar âçêí=
aÉí=
îáäâ~=
Det Ü~åÇä~ê=
kort ë~Öí=
sagt çã=
om ã~âíK=
makt. bíí=
Ett ÉñÉãéÉä=
exempel ®ê=
är âçåîÉêíÉêáåÖëëíê~íÉÖáÉêI=
konverteringsstrategier, vilka
ofta ëóÑí~ê=
syftar íáää=
till ~íí=
att çãë®íí~=
omsätta Éå=
en ÖáîÉå=
given â~éáí~äÑçêã=
kapitalform íáää=
till Éå=
en ~åå~å=
annan Ñçêã=
form ~î=
av â~éáí~ä=
kapital
çÑí~=
ëçã=îáÇ=ÇÉí=Öáîå~=íáääÑ®ääÉí=Éêâ®ååë=ëçã=ãÉê=ä∏åë~ãí=é™=Ñ®äíÉíK=f=Éíí=çãê™ÇÉ=ëçã=
som vid det givna tillfället erkänns som mer lönsamt på fältet. I ett område som
======================================================
NP
13 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=qÉñíÉê=çã=ÇÉ=áåíÉääÉâíìÉää~K=bå=~åíçäçÖáI=póãéçëáçåI=píçÅâÜçäã=NVVOI=éK=QNK=
Pierre Bourdieu, Texter om tle intellektuella. En antologi, Symposion, Stockholm 1992, p. 41.

14=`~êä=îçå=`ä~ìëÉïáíòI=lã=âêáÖÉíI=_çååáÉêI=píçÅâÜçäã=NVVNI=éK=QOK==
NQ
Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonnier, Stockholm 1991, p. 42.
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éê®Öä~ë=
îáÇ= Éíí=
präglas ~î=
av çêçäáÖÜÉíÉê=
oroligheter â~å=
kan ÇÉí=
det éçäáíáëâ~=
politiska Ñ®äíÉí=
fältet äáâå~ë=
liknas vid
ett ëäìíí~åÇÉ=
sluttande éä~å=
plan Ç®ê=
där
~âí∏êÉêå~=ã®êâÉê=~íí=ã~å=Ä∏ê=ìí∏î~=î™äÇ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áåÑäóí~åÇÉI=Ç®êãÉÇ=∏îÉêÖÉë=
aktörerna märker att man bör utöva våld för att få inflytande, därmed överges
mer civiliserade politiska metoder. Generellt kan man säga att det högsta målet
ãÉê=ÅáîáäáëÉê~ÇÉ=éçäáíáëâ~=ãÉíçÇÉêK=dÉåÉêÉääí=â~å=ã~å=ë®Ö~=~íí=ÇÉí=Ü∏Öëí~=ã™äÉí=
Ñ∏ê=â~ãéÉå=é™=Ñ®äíÉí=®ê=àìëí=Ççãáå~åëK=açãáå~åë=â~å=ÇÉÑáåáÉê~ë=ëçã=Éíí=ëíçêí=
för kampen på fältet är just dominans. Domímms kan definieras som ett stort
áååÉÜ~î=~î=Éíí=é™=Ñ®äíÉí=Ö™åÖÄ~êí=ëóãÄçäáëâí=â~éáí~ä=EÉñÉãéÉäîáë=î™äÇëâ~é~ÅáíÉíX=
innehav av ett på fältet gångbart symboliskt kapital (exempelvis våldskapacitet;
förmåga att dra ihop massmöten; religiös legitimitet), ofta manifesterat genom
Ñ∏êã™Ö~=~íí=Çê~=áÜçé=ã~ëëã∏íÉåX=êÉäáÖá∏ë=äÉÖáíáãáíÉíFI=çÑí~=ã~åáÑÉëíÉê~í=ÖÉåçã=
ÄÉëáíí~åÇÉí=
îáâíáÖ~= éçëáíáçåÉê=
besittandet ~î=
av viktiga
positioner EÉñÉãéÉäîáë=
(exempelvis çäáâ~=
olika íóéÉê=
typer ~î=
av äÉÇ~êëâ~éFK=
ledarskap). c®äíÉíë=
Fältets
ìíÑçêãåáåÖ=ëéÉÖä~ê=ÇÉåLÇÉ=Ççãáå~åí~=ÖêìééÉåëLÖêìééÉêå~ë=î®êÇÉêáåÖ~êK=
utformning speglar den/de dominanta gruppens/gruppernas värderingar.
Ett fält förutsätter en kamp, som ger fältet dess rymd. Aktörerna erkänner alla
bíí=Ñ®äí=Ñ∏êìíë®ííÉê=Éå=â~ãéI=ëçã=ÖÉê=Ñ®äíÉí=ÇÉëë=êóãÇK=^âí∏êÉêå~=Éêâ®ååÉê=~ää~=
~íí=ÇÉí=éçäáíáëâ~=ëéÉäÉí=®ê=î®êí=~íí=ëéÉä~K=aÉí=®ê=î~Ç=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=âî~äáÑáÅÉê~=ëáÖ=
att det politiska spelet är värt att spela. Det är vad som krävs för att kvalificera sig
ëçã=
men ÇÉ=
meningar çÅÜ=
Föresom ~âí∏êI=
aktör, ãÉå=
hävdar çäáâ~=
olika ãÉåáåÖ~ê=
och íáää®ãé~ê=
tillämpar çäáâ~=
olika ãÉíçÇÉêK=
metoder. c∏êÉJ
de Ü®îÇ~ê=
âçãëíÉå=~î=
komsten av Éíí=ÑäÉêí~ä=áåëíáíìíáçåÉê=ëçã=
ett flertal institutioner som â~å=ÇÉä~=ìí=ÄÉä∏åáåÖ~ê=áåçã=Ñ®äíÉí=
kan dela ut belöningar inom fältet ∏â~ê=
ökar
förutsättningarna Ñ∏ê=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
î~ê~=
för â~ãéÉå=
kampen é™=
på Ñ®äíÉíK=
fältet. aÉëë~=
Dessa áåëíáíìíáçåÉê=
institutioner â~å=
kan ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis vara
çäáâ~=ëí~íäáÖ~=áåëíáíìíáçåÉêI=ãÉå=ÇÉí=â~å=çÅâë™=ê∏ê~=ëáÖ=çã=áåÑçêãÉää~=áåëíáíìíáçåÉê=
olika statliga institutioner, men det kan också röra sig om informella institutioner
ëçã=çäáâ~=íóéÉê=~î=ÖêìééÉêáåÖ~ê=Eãáäáí®ê~I=Éíåáëâ~I=êÉäáÖá∏ë~I=ÖÉçÖê~Ñáëâ~I=ÉíÅFK=
som olika typer av grupperingar (militära, etniska, religiösa, geografiska, etc).
på ~î=
fåíêÉëëÉí=
î™äÇë~ã=
Intresset äáÖÖÉê=
ligger é™=
av ÇÉí=
det éçäáíáëâ~=
politiska Ñ®äíÉíI=
fältet, ç~îëÉíí=
oavsett çã=
om ãÉÇäÉå=
medlen ®ê=
är ~î=
av våldsam
å~íìê=ÉääÉê=ãÉê=ÅáîáäáëÉê~ÇÉK=aÉëë~=íî™=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=éçäáíáâÉå=®ê=î~Ç=ëçã=
natur eller mer civiliserade. Dessa två förhållningssätt till politiken är vad som
âçåëíáíìÉê~ê=ÇÉí=Ñ®äíë=éçäÉê=Ñçâìë=Ü®ê=äáÖÖÉê=é™K=aÉå=áåíÉêå~íáçåÉää~=áåë~íëëíóêâ~å=
konstituerar det fälts poler fokus här ligger på. Den internationella insatsstyrkan
har som ett mål att monopolisera våldsutövningen i området. Detta gör att flera
Ü~ê=ëçã=Éíí=ã™ä=~íí=ãçåçéçäáëÉê~=î™äÇëìí∏îåáåÖÉå=á=çãê™ÇÉíK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=ÑäÉê~=
~î=~âí∏êÉêå~=é™=Ñ®äíÉí=Ñ™ê=ëáå~=éçëáíáçåÉê=Üçí~ÇÉK=^íí=ÉåÄ~êí=ã∏í~=ÇÉã=ãÉÇ=î™äÇ=
av aktörerna på fältet får sina positioner hotade. Att enbart möta dem med våld
çÅÜ=
àçêÇÉå= ®ê=
och Ç®êãÉÇ=
därmed Ñ™=
få ÇÉã=
att Ö™=
gå ìåÇÉê=
under jorden
är áåíÉ=
inte ÇÉå=
den ÉÑÑÉâí=
effekt ëçã=
som ëâ~ää=
skall ìééå™ëK=
uppnås.
dem ~íí=
aÉå=ÉÑÑÉâí=ëçã=ëâ~ää=ìééå™ë=é™=ÇÉí=äçâ~ä~=éçäáíáëâ~=Ñ®äíÉí=á=çéÉê~íáçåëçãê™ÇÉí=®ê=
Den effekt som skall uppnås på det lokala politiska fältet i operationsområdet är
~íí=~ää=éçäáíáëâ=îÉêâë~ãÜÉí=ÄÉÇêáîë=áåçã=ê~ã~ê=ëçã=®ê=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉ=~î=ÇÉ=éçäáíáëâJ
att all politisk verksamhet bedrivs inom ramar som är definierade av de politiskëíê~íÉÖáëâ~=
strategiska ã™ä=
mål ëçã=
som áåë~íëëíóêâ~å=
insatsstyrkan ®ê=
är Éå=
en éêçÇìâí=
produkt ~îK=
av. dêìééÉêáåÖ~ê=
Grupperingar ëçã=
som Ü~ê=
har Éíí=
ett
politiskt ∏îÉêçêÇå~í=
éçäáíáëâí=
î™äÇI= ®ê=
överordnat ëóÑíÉI=
syfte, Äçêíçã=
bortom våld,
är ÄÉå®Öå~=
benägna ~íí=
att ä®ÖÖ~=
lägga çã=
om ëíê~íÉÖá=
strategi çã=
om
~äíÉêå~íáîÉí=
alternativet ®ê=
är ã~êÖáå~äáëÉêáåÖI=
marginalisering, ~äíÉêå~íáîí=
alternativt ~íí=
att çêÖ~åáë~íáçåÉåë=
organisationens ÉñáëíÉåë=
existens Üçí~ëK=
hotas.
aÉåå~=ÄÉå®ÖÉåÜÉí=®ê=Éå=~î=íî™=îáâíáÖ~=Ñ~âíçêÉê=ëçã=~îÖ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=
Denna benägenhet är en av två viktiga faktorer som avgör att det är viktigt att
é™îÉêâ~=ÇÉëë~=~âí∏êÉê=ë®êëâáäíK=aÉå=~åÇê~=îáâíáÖ~=Ñ~âíçêå=®ê=~íí=~âí∏êÉê=ãÉÇ=Éå=
påverka dessa aktörer särskilt. Den andra viktiga faktorn är att aktörer med en
éçäáíáëâ=~ÖÉåÇ~=Ü~ê=ä®íí=~íí=Ü®îÇ~=äÉÖáíáãáíÉí=á=êÉÖáçåÉå=Ñ∏ê=ëáå~=Ü~åÇäáåÖ~êI=ÇÉíí~=
politisk agenda har lätt att hävda legitimitet i regionen för sina handlingar, detta
ëí®ääí=á=âçåíê~ëí=ãçí=Ä~åÇáíÖ®åÖ=çÅÜ=âêáÖëÜÉêê~ê=ãÉÇ=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=ã™äK=
ställt i kontrast mot banditgäng och krigsherrar med begränsade mål.
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Figur 1 Detpolitiska ﬁ'íltet z' operationsområdet
cáÖìê=N=aÉí=éçäáíáëâ~=Ñ®äíÉí=á=çéÉê~íáçåëçãê™ÇÉí=

jóÅâÉí=â~éáí~ä=
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Område av
Ñ®äíÉí=ëçã=
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áåë~íëëíóêâ~å=
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ãçåçéçäáëÉê
monopohser
~ê=
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Politik med
mçäáíáâ=ãÉÇ=

î™äÇë~ãã~=
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ãÉÇÉä=
medel
EçÅÅÉéí~ÄÉäíF=
(occeptabelt)

Lite kapital Eã~âíF
iáíÉ=â~éáí~ä=
(makt) =

=

^åãW=^âí∏êÉê=ëçã=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=é™=ÇÉå=Ü∏Öê~=ÇÉäÉå=~î=Ñ®äíÉí=ëâ~ää=ãÉÇ=ìééãìåíê~å=çÅÜ=~îëâê®ÅâJ
Anm:
Aktörer som befinner sig på den högra delen av fältet skall med uppmuntran och avskräckning fås att lägga om sina strategier till dem som representeras på den vänstra delen av fältet.
åáåÖ=Ñ™ë=~íí=ä®ÖÖ~=çã=ëáå~=ëíê~íÉÖáÉê=íáää=ÇÉã=ëçã=êÉéêÉëÉåíÉê~ë=é™=ÇÉå=î®åëíê~=ÇÉäÉå=~î=Ñ®äíÉíK=

läáâ~=íóéÉê=~î=ÖêìééÉêáåÖ~ê=â~å=ÉêÄàìÇ~=î~êáÉê~åÇÉ=íóéÉê=~î=ÄÉä∏åáåÖ~ê=ÑçêãÉää~=
Olika typer av grupperingar kan erbjuda varierande typer av belöningar formella
som áåÑçêãÉää~K=
informella. bñÉãéÉäîáë=
ëçã=
Exempelvis â~å=
kan éÉåÖ~ê=
pengar ÉääÉê=
eller ä∏ÑíÉå=
löften çã=
om éçëáíáçåÉê=
positioner á=i ÇÉå=
den åìî~J
nuvaê~åÇÉ=
rande ÉääÉê=
om
eller âçãã~åÇÉ=
kommande ëí~íëÜáÉê~êâáå=
statshierarkin ÉêÄàìÇ~ëK=
erbjudas. jÉå=
Men ÇÉí=
det â~å=
kan çÅâë™=
också ê∏ê~=
röra ëáÖ=
sig çã=
ãÉê=ëî™êÖêáéÄ~ê~=Çêáîâê~ÑíÉêK=aêáîâê~ÑíÉêå~=®ê=á=êÉÖÉä=ëî™ê~=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=çã=ÇÉí=
mer svårgripbara drivkrafter. Drivkrafterna är i regel svåra att identifiera om det
rör kulturella företeelser som inte är lätta att känna igen i den egna politiska kulê∏ê=âìäíìêÉää~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=ëçã=áåíÉ=®ê=ä®íí~=~íí=â®åå~=áÖÉå=á=ÇÉå=ÉÖå~=éçäáíáëâ~=âìäJ
íìêÉåK=aÉí=®ê=á=ÇÉëë~=ëî™êáÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ=ÉÖÉåÜÉíÉê=ëçã=Éå=ãóÅâÉí=ëíçê=ÑÉäâ®ää~=Ñáååë=
turen. Det är i dessa svåridentifierade egenheter som en mycket stor felkälla finns
å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=çéíáãÉê~åÇÉí=~î=î~ä=~î=Ü~åÇäáåÖ=é™=çéÉê~íáçåëçãê™ÇÉíK=j~âí=á=å™J
när det gäller optimerandet av val av handling på operationsområdet. Makt i nåÖçå=Ñçêã=®ê=î~Ç=ëçã=î®êÇÉê~ë=é™=Ñ®äíÉíI=®îÉå=çã=ã~âíÉå=®ê=áåÇáêÉâíK=aÉå=ëéÉÅáJ
gon form är vad som värderas på fältet, även om makten är indirekt. Den specifrågan Ñ∏ê=
för varje
makt á=i just
Ñáâí=
î~êàÉ= ëíìÇáÉ=
î~Ç= âçåëíáíìÉê~ê=
àìëí= ÇÉíí~=
ﬁkt Éãéáêáëâ~=
empiriska Ñê™Ö~å=
studie ®êW=
är: vad
konstituerar ã~âí=
detta Ñ~ää\=
fall?
s~êàÉ=Ñ®äí=Ü~ê=ëáå~=ëéÉÅáÑáâ~=ÉÖÉåëâ~éÉêI=®îÉå=çã=~ää~=Ñ®äí=Ü~ê=îáëë~=ÖÉãÉåë~ãã~=
Varje
fält har sina specifika egenskaper, även om alla fält har vissa gemensamma
NR=
grundstrukturer, som gör fältteorin möjlig att applicera på olika områden.15
ÖêìåÇëíêìâíìêÉêI=ëçã=Ö∏ê=Ñ®äííÉçêáå=ã∏àäáÖ=~íí=~ééäáÅÉê~=é™=çäáâ~=çãê™ÇÉåK
Exempelvis â~å=
fält áåíÉ=
till
bñÉãéÉäîáë=
kan cê~åâêáâÉë=
Frankrikes áåíÉääÉâíìÉää~=
intellektuella Ñ®äí=
inte ëíìÇÉê~ë=
studeras ìí~å=
utan Ü®åëóå=
hänsyn íáää=
ÇÉå=îáâí=Éíí=Ñ™í~ä=ë™=â~ää~ÇÉ=Éäáíëâçäçê=íáääã®íë=á=ä~åÇÉíK=bíí=ä~åÇ=ëçã=Ñçêå~=gìÖçJ
den vikt ett fåtal så kallade elitskolor tillmäts i landet. Ett land som forna Jugohar ÇÉå=
ëä~îáÉå=
à®ãÑ∏êÉäëÉ=
slavien Ü~ê=
den ÉÖÉåÜÉíÉå=
egenheten ~íí=
att ÇÉå=
den êÉÖáçå~ä~=
regionala ë®ê~êíÉå=
särarten ®ê=
är ìíéê®Öä~Ç=
utpräglad á=i jämförelse
med många andra länder, något som präglar det politiska fältet. En bild av fältet
ãÉÇ=ã™åÖ~=~åÇê~=ä®åÇÉêI=å™Öçí=ëçã=éê®Öä~ê=ÇÉí=éçäáíáëâ~=Ñ®äíÉíK=bå=ÄáäÇ=~î=Ñ®äíÉí=
institutioner Ñ∏êÜ™ääÉê=
förhåller ëáÖ=
sig íáää=
till varìééå™ë=
î~êJ
genom ~íí=
att ëíìÇÉê~=
studera Üìê=
hur ~âí∏êÉê=
aktörer çÅÜ=
och áåëíáíìíáçåÉê=
uppnås ÖÉåçã=
~åÇê~K=aÉ=êÉä~íáî~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~=ëíóê=~âí∏êÉêå~ë=ëíê~íÉÖáÉêI=îáäâ~=á=ëáå=íìê=ëóÑí~ê=
andra. De relativa förhållandena styr aktörernas strategier, vilka i sin tur syftar
NS=j~âíÉå=é™=Ñ®äJ
till att bevara eller förändra styrkan i fältets olika maktformer.16
Makten på fälíáää=~íí=ÄÉî~ê~=ÉääÉê=Ñ∏ê®åÇê~=ëíóêâ~å=á=Ñ®äíÉíë=çäáâ~=ã~âíÑçêãÉêK
íÉí=®ê=êÉä~íáî=ÇÉí=∏îêáÖ~=Ñ®äíÉíI=ÇÉíí~=ãÉÇÑ∏ê=~íí=Éå=ëí~êâ~êÉ=éçëáíáçå=ìééå™ë=çã=
tet är relativ det övriga fältet, detta medför att en starkare position uppnås om
motståndarnas kapital utsätts för värdeminskning, makten reduceras.
ãçíëí™åÇ~êå~ë=â~éáí~ä=ìíë®ííë=Ñ∏ê=î®êÇÉãáåëâåáåÖI=ã~âíÉå=êÉÇìÅÉê~ëK=
======================================================
NR
15 =c∏ê=å™Öê~=ÉñÉãéÉä=é™=çäáâ~=Ñ®äíëíìÇáÉêI=ëÉ=açå~äÇ=_êç~ÇóI=hìäíìêÉåë=Ñ®äíK=bå=~åíçäçÖáI=a~áÇ~äçëI=
För några exempel på olika fältstudier, se Donald Broady, Kulturensﬁílt. En antologi, Daidalos,

d∏íÉÄçêÖ=NVVUK=
Göteborg 1998.
NS
16 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=eçãç=^Å~ÇÉãáÅìëI=póãéçëáçåI=píçÅâÜçäã=NVVSK=éK=NRVK=
Pierre Bourdieu, Homo Academícus, Symposion, Stockholm 1996. p. 159.
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q~åâÉãçÇÉääÉå=®ê=
Tankemodellen är ÉåâÉä=é™=ëáíí=ë®ííI=ãÉå=ÇÉí=
enkel på sitt sätt, men det Ü~åÇä~ê=
handlar çã=ãÉê=®å=~íí=Ñ∏êëí™=
om mer än att förstå
ÇÉåK=jçÇÉääÉå=ã™ëíÉ=í®åâ~ëI=ÇÉí=®ê=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëçã=Ö∏ê=
den. Modellen måste tänkas, det är ett förhållningssätt till Verkligheten som gör
~íí=ã~å=ëå~ÄÄí=Ñ™ê=Éíí=ë®íí=~íí=çêÇå~=çÅÜ=ëíêìâíìêÉê~=~âí∏êÉêå~=áåçã=çéÉê~íáçåëJ
att man snabbt får ett sätt att ordna och strukturera aktörerna inom operationsçãê™ÇÉíK=jçÇÉääÉå=ÉêÄàìÇÉê=ãÉÇ=ÇÉíí~=Éå=~åîáëåáåÖ=íáää=îáäâ~=Ü~åÇäáåÖë~äíÉêå~J
området. Modellen erbjuder med detta en anvisning till vilka handlingsalternaíáî=ëçã=Ñ∏êÉäáÖÖÉê=çÅÜ=î~Ç=ëçã=®ê=ÇÉí=êáãäáÖ~=~íí=Ö∏ê~K=
tiv som föreligger och vad som är det rimliga att göra.
^íí=~ÖÉê~=ÉåäáÖí=Ñ®äííÉçêá=é™=çéÉê~íáî=åáî™=ÄÉíóÇÉê=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=
Att
agera enligt fältteori på operativ nivå betyder att man måste förhålla sig
íáää=
î~ê~î= Éå=
till ™íãáåëíçåÉ=
åtminstone íêÉ=
kan ê®âå~ë=
tre ìééÖáÑíÉêI=
uppgifter, varav
en ~î=
av ÇÉã=
dem â~å=
räknas ëçã=
som ÇÉí=
det ëçã=
som ëâáäàÉê=
skiljer
~åÖêÉééëë®ííÉí=Ñê™å=âçåîÉåíáçåÉää~=Ü~åÇäáåÖë~äíÉêå~íáîW=
angreppssättet från konventionella handlingsalternativ:
NF=pâ~é~=ãçåçéçä=é™=î™äÇ=á=çéÉê~íáçåëçãê™ÇÉíK=
1) Skapa monopol på våld i operationsområdet.
aÉíí~=®ê=ÇÉí=ãáåáãáâê~î=ëçã=çÑí~=ëí®ääë=é™=áåë~íëëíóêâ~åK=lã=~ãÄáíáçåëåáî™å=
Detta är det minimikrav som ofta ställs på insatsstyrkan. Om ambitionsnivån
Ñê™å=
från éçäáíáëâíJëíê~íÉÖáëâí=
politiskt-strategiskt Ü™ää=
håll ®ê=
är ä™Ö=
låg â~å=
kan çéÉê~íáçåëçãê™ÇÉí=
operationsområdet ~îÖê®åë~ë=
avgränsas íáää=
till ~íí=
att
mindre än konfliktområdet. Bosnien är ett gott exempel där Bosnienserî~ê~=ãáåÇêÉ=®å=âçåÑäáâíçãê™ÇÉíK=_çëåáÉå=®ê=Éíí=Öçíí=ÉñÉãéÉä=Ç®ê=_çëåáÉåëÉêJ
vara
ÄÉêå~=íáää®íë=~íí=âçåíêçääÉê~=ëáå~=çãê™ÇÉå=Ç™=êÉëìêëÉê=áåíÉ=Ñ~ååë=Ñ∏ê=~íí=í~=ëáÖ=~å=
berna tilläts att kontrollera sina områden då resurser inte fanns för att ta sig an
ÇÉê~ë=î™äÇëâ~é~ÅáíÉíK=
deras våldskapacitet.

2) Identifiera nyckelaktörers agendor.
OF=fÇÉåíáÑáÉê~=åóÅâÉä~âí∏êÉêë=~ÖÉåÇçêK=
e®ê=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=á=Ü∏Ö=Öê~Ç=çã=ÇÉ=ëçã=ìí∏î~ê=î™äÇW=îáäâ~=~î=ÇÉëë~=Ü~ê=Éå=ìééJ
Här handlar det i hög grad om de som utövar våld: vilka av dessa har en uppêáâíáÖ=éçäáíáëâ=~ÖÉåÇ~\=p™Ç~å~=~âí∏êÉê=Ü~ê=éçíÉåíá~ä=~íí=ä®ÖÖ~=çã=ëáíí=Ü~åÇä~åÇÉ=
riktig politisk agenda? Sådana aktörer har potential att lägga om sitt handlande
till en politisk agenda utan våld. Vidare måste aktörer som inte utövar våld men
íáää=Éå=éçäáíáëâ=~ÖÉåÇ~=ìí~å=î™äÇK=sáÇ~êÉ=ã™ëíÉ=~âí∏êÉê=ëçã=áåíÉ=ìí∏î~ê=î™äÇ=ãÉå=
ëçã=
î~ê~=
som Ü~ê=
har Éå=
en éçäáíáëâ=
politisk ~ÖÉåÇ~=
agenda áÇÉåíáÑáÉê~ëK=
identifieras. p~ãíäáÖ~=
Samtliga ~î=
av ÇÉëë~=
dessa ~âí∏êÉê=
aktörer ã™ëíÉ=
måste vara
tillgängliga för dialog och kvalitativt underrättelsearbete.
íáääÖ®åÖäáÖ~=Ñ∏ê=Çá~äçÖ=çÅÜ=âî~äáí~íáîí=ìåÇÉêê®ííÉäëÉ~êÄÉíÉK=
P~F=bêÄàìÇ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ä®ÖÖ~=çã=ëíê~íÉÖá=Ñ∏ê=î™äÇëéê~âíáëÉê~åÇÉ=~âí∏êÉêK=
3a) Erbjud möjlighet att lägga om strategi för våldspraktiserande aktörer.
k®ê=î®ä=Éíí=ÖçÇí~ÖÄ~êí=ãçåçéçä=é™=î™äÇ=ìééå™ííë=çÅÜ=Ñ™íí=îÉêâ~=Éíí=í~ÖI=Ç™=Ä∏ê=
När väl ett godtagbart monopol på våld uppnåtts och fått verka ett tag, då bör
förhandlingar Ñ∏ê~ë=
med ~âí∏êÉåK=
erbjuds êÉëìêëÉê=
Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê=
îÉêâ~= éçäáJ
föras ãÉÇ=
aktören. f=
I âçêíÜÉí=
korthet ÉêÄàìÇë=
resurser Ñ∏ê=
för ~íí=
att verka
poliíáëâíI=ãÉå=ãÉÇ=ÑêÉÇäáÖ~=ãÉÇÉäK=aÉëë~=êÉëìêëÉê=®ê=ëíóêÇ~=~î=~âí∏êÉåë=ÄÉÜçî=çÅÜ=
tiskt, men med fredliga medel. Dessa resurser är styrda av aktörens behov och
â~å=î~êáÉê~I=ÇÉí=â~å=ê∏ê~=ëáÖ=çã=Ä™ÇÉ=î~êçê=çÅÜ=íà®åëíÉêK=
kan variera, det kan röra sig om både varor och tjänster.
PÄF=bêÄàìÇ=êÉëìêëÉê=íáää=éçäáíáëâ~=~âí∏êÉê=ìí~å=Éå=î™äÇë~ã=éê~âíáâK=
3b) Erbjud resurser till politiska aktörer utan en våldsam praktik.
aÉíí~=®ê=Ñ∏êëí™ë=Éå=ãçêçí=Ñ∏ê=ÇÉëë~=éçäáíáëâ~=~âí∏êÉê=ãÉÇ=Éå=ÑêÉÇäáÖ=~ÖÉåÇ~K=jÉå=
Detta är förstås en morot för dessa politiska aktörer med en fredlig agenda. Men
ÇÉëíç=îáâíáÖ~êÉ=®ê=~íí=ÇÉí=çÅâë™=®ê=Éå=éáëâ~=Ñ∏ê=ÇÉ=î™äÇëéê~âíáëÉê~åÇÉ=~âí∏êÉê=ëçã=
desto viktigare är att det också är en piska för de våldspraktiserande aktörer som
politiska áåÑäóí~åÇÉ=
î®Öê~ê= ä®ÖÖ~=
vägrar
lägga çã=
om ëáå=
sin ëíê~íÉÖáK=
strategi. aÉëë~=
Dessa âçããÉê=
kommer ~íí=
att ëÉ=
se ëáíí=
sitt éçäáíáëâ~=
inflytande
minska á=i í~âí=
ãáåëâ~=
takt ãÉÇ=
med ~íí=
att ÇÉ=
fredligt éê~âíáëÉê~åÇÉ=
praktiserande éçäáíáâÉêå~ë=
politikernas é~êíá~éé~ê~í=
partiapparat çÅÜ=
och
de ÑêÉÇäáÖí=
möjlighet att nå ut växer, samtidigt som insatsstyrkan försvårar våldsutövarnas
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=å™=ìí=î®ñÉêI=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=áåë~íëëíóêâ~å=Ñ∏êëî™ê~ê=î™äÇëìí∏î~êå~ë=
~ÖÉåÇ~K=mìåâí=P~F=Ñáååë=Ñçêíë~íí=∏ééÉå=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=ë™=∏åëâ~êK=
agenda. Punkt ga) finns fortsatt öppen för dem som så önskar.
sáâíáÖí=~íí=ìåÇÉêëíêóâ~=Ü®ê=®ê=~íí=ÇÉ=ëçã=ÉêÜ™ääÉê=Üà®äé=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÇêáî~=éçäáíáâ=
Viktigt
att understryka här är att de som erhåller hjälp för att bedriva politik
gärna Ñ™ê=
får vara
negativa íáää=
till ÇÉå=
den éçäáíáâ=
politik ëçã=
som ÇÉ=
de ä®åÇÉê=
länder ëçã=
som áåë~íëëíóêâ~å=
insatsstyrkan ìíÖ∏ê=
utgör
Ö®êå~=
î~ê~= åÉÖ~íáî~=
inga çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=
erhåller
ÄÉÇêáîÉêK=
bedriver. aÉí=
Det Ñ™ê=
får ìåÇÉê=
under áåÖ~=
omständigheter Ñê~ãëí™=
framstå ëçã=
som ~íí=
att ÇÉ=
de ëçã=
som ÉêÜ™ääÉê=
hjälp är köpta av utomstående makt, deras symboliska kapital får inte undergräÜà®äé=®ê=â∏éí~=~î=ìíçãëí™ÉåÇÉ=ã~âíI=ÇÉê~ë=ëóãÄçäáëâ~=â~éáí~ä=Ñ™ê=áåíÉ=ìåÇÉêÖê®J
vas.
Det bästa är om en grupp olika aktörer med stor politisk spännvidd erhåller
î~ëK=aÉí=Ä®ëí~=®ê=çã=Éå=Öêìéé=çäáâ~=~âí∏êÉê=ãÉÇ=ëíçê=éçäáíáëâ=ëé®ååîáÇÇ=ÉêÜ™ääÉê=
Üà®äéK=
hjälp. aÉëë~=
Dessa ~âí∏êÉê=
aktörer Ääáê=
blir Ä~ëÉå=
basen Ñ∏ê=
för ÇÉí=
det êÉÑçêãÉê~ÇÉ=
reformerade éçäáíáëâ~=
politiska Ñ®äíÉíK=
fältet. dÉåçã=
Genom ~íí=
att
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ÇÉëë~=
dessa ~âí∏êÉê=
aktörer ëí®êâë=
stärks âçããÉê=
kommer ÇÉí=
det éçäáíáëâ~=
politiska Ñ®äíÉí=
fältet çãÇÉÑáåáÉê~ë=
omdeﬁnieras é™=
på ë™=
så ë®íí=
sätt ~íí=
att ÇÉ=
de
î™äÇëéê~âíáëÉê~åÇÉ=~âí∏êÉêå~=ã~êÖáå~äáëÉê~ëK=
Våldspraktiserande
aktörerna marginaliseras.
I ëäìí®åÇ~å=
slutändan âçããÉê=
f=
kommer ÇÉëë~=
dessa ~âí∏êÉê=
aktörer -Ó= çã=
om ÇÉ=
de Éà=
ej ÄóíÉê=
byter ëíê~íÉÖá=
strategi -Ó= ~íí=
att ìééÑ~íí~ë=
uppfattas
ëçã=íÉêêçêáëíçêÖ~åáë~íáçåÉê=á=çééçëáíáçå=ãçí=ÇÉí=Åáîáä~=éçäáíáëâ~=ëóëíÉãÉíK=
som terroristorganisationer i opposition mot det civila politiska systemet.
=
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