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Kan dagens teorier för upprorsbekämpning tillämpas vid studier av historiska konflikter? – 
En kvalitativ studie av David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning.  
 

 

ABSTRACT: 
 
Uppror och upprorsrörelser har förekommit långt tillbaka i historien. Redan romarna hade problem 

med upproriska rebellgrupper som vägrade inordna sig Roms lagar. Militärteoretiker har ägnat 

lång tid åt att försöka analysera bästa möjliga lösning på upproret. Dagens teorier kring uppror är 

starkt präglade av nuvarande konflikter i Irak och Afghanistan. David Kilcullens teorier utgår från 

dessa samlade erfarenheter och utgör idag förlaga till en rad nationers strategier för 

upprorsbekämpning. Risken är att dessa strategier är ett resultat av erfarenheter dragna här och nu. 

 
Syftet med denna studie har varit att pröva i vilken utsträckning Kilcullens teorier är utan 

orsakssamband och tidlösa då teorierna fått ligga till grund för nationers strategiutveckling 

avseende upprorsbekämpning. Detta har gjorts genom att Kilcullens teorier prövats mot Gustav 

Vasas agerande under Dackefejden. 

 
Resultatet av studien visar på stora skillnader när det gäller våldsanvändning. Det går inte att 

belägga att Kilcullens teorier skulle vara tillämpbara vid en upprorsbekämpning i en historisk 

konfliktmiljö som präglas av hög grad av strukturerat våld. Studien påvisar dock att Vasa vid flera 

tillfällen agerade med ickevåldsmetoder som till del går att återfinna i Kilcullens teorier.  

 
Sammantaget påvisar studien resultat som pekar på att Kilcullens teorier besitter ett antal 

orsakssamband och inte kan anses som tidlös.   

 

Nyckelord:  

Kilcullen, Twenty-eight Articles, gerillakrigföring, uppror, upprorsbekämpning, krigföring, 

Dackefejden, Gustav Vasa 
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English summary  
 

The Dacke War, a peasant uprising in Sweden. 
 
Counter-insurgency, a timeless phenomenon. 
 
Uprising and insurgency has always been present during history. Military theorists have been 

studying various uprisings during history in order to develop solutions how to counter 

uprisings and insurgency. Current theories involving counter-insurgency are in some way 

influenced by on-going conflicts in Iraq and Afghanistan. With the possibility of being type 

casted, the theories of David Kilcullen is based on US experiences from Operation Iraqi 

Freedom and Operation Enduring Freedom and form the basic foundation of numerous 

national strategies when it comes to counter-insurgency and policy-making. 

 

The purpose of this study is to assess in what way Kilcullen´s theories are without causality 

and in what way they are timeless as the theory form the basis of several nations modern 

counter-insurgency strategies. The study has been done by appliqueing Kilcullen´s theories on 

the actions taken by Gustav Vasa during the Dacke War.  

 

The result shows great deviation when it comes to the amount of violence being used.  It is 

not possible to confirm Kilcullen´s theories being applicable studying a historical uprising 

characterised by great violence. The study does on the other hand show acts of non-violent 

actions taken by Gustav Vasa that correlates with the theories of David Kilcullen.  

 

As a result the study shows evidence of causality and the theories seemingly being a result of 

the present situation. Therefore the Kilcullen theories can not be seen as timeless.  

 

 

STOCKHOLM, juni 2016 
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1. INLEDNING 
 
Vad gäller uppror och upprorsrörelser har detta troligtvis alltid förekommit i historien. Redan 

under romarrikets storhetsperiod förekom upproriska rebellgrupper som vägrade inordna sig 

Roms lagar. Detta utvecklades till skärmytslingar med romerska förband, bland annat i 

Gallien och Germanien, under perioden 50 år f.Kr till ca 50 år e.Kr.  Uppror och 

upprorsbekämpning som företeelse är lika gammal som krigföringen i sig. Emellertid var det 

först på 1800-talet som upprorsbekämpningen hamnade i fokus. Konflikter och uppror i 

Europa under medeltiden och fram till kolonialtiden hade snarare utmärkts av mellanstatliga 

krig där Europa formas genom en kunglig maktkamp. 

 

Den militärteoretiska forskningen kopplat till uppror och upprorsbekämpning utvecklades 

dock under slutet av 1800-talet då europeiska kolonialmakter upplevde en befrielserörelse i 

sina kolonier runt om i världen. Det finns gott om historiska skildringar1  som beskriver 

exempelvis brittisk eller fransk upprorsbekämpning i Afrika under 1800- och 1900-talet. 

Boerkriget;2 där det Brittiska Imperiet ställs inför gerillakrigförande boerstyrkor som med 

prickskyttar orsakar stora problem för de brittiska styrkorna, respektive Algerietrevolten3 som 

resulterade i att Frankrike tvingades lämna Algeriet, är kanske de mest kända. 

 

Sveriges militärhistoriska erfarenhet av uppror och upprorsbekämpning är tämligen 

begränsad. Under unionstiden förekom vissa interna maktkamper som till sin karaktär har 

drag av uppror. Sveriges historia innefattar i istället huvudsakligen mellanstatliga krig med 

länder i Sveriges närområde såsom Det Nordiska Kriget4  med Slaget i Narva som kanske ett 

av Sveriges mest kända militära slag, eller interna intriger mellan makthavare som vid 

Stockholms Blodbad. 5 

 

                                                        
1 Br. Charles E Callwell respektive Fr. Roger Trinquer 
2 Sydafrika, 1880 – 1881 respektive 1899 - 1902  
3 Algeriet, 1954 - 1962 
4 Utkämpades 1700 – 1721 i norra och mellersta Europa med Sverige under Karl XII ledning på den ena sidan 
och en koalition bestående av Ryssland, Danmark, Norge och Sachsen-Polen på den andre sidan.  
5 Stockholms Blodbad genomfördes 7-9 november 1520 i anslutning till Kristian II kröning där närmare 100 
personer, i huvudsak oppositionella aristokrater, avrättades.   
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Under 1500-talets första hälft väcktes dock ett missnöje bland de småländska bönderna mot 

de förändringarna som infördes efter att Gustav Vasa krönts till kung år 1523. Vasa gjorde 

efter sin kröning en kraftansträngning i att ena Sverige genom bildandet av nationalstaten och 

införde därmed vissa reformer. Upproret blev känt som Dackefejden6 efter dess ledare Nils 

Dacke. Dackefejden och Nils Dacke är en av få historiska händelser i Sverige där svenska 

medborgare genomfört och lett ett internt uppror mot den svenska centralmakten.  

 

1.1 Problemformulering 
 
Dagens militärteoretiska teorier avseende uppror och upprorsbekämpning är starkt präglade 

av konflikterna i Irak och Afghanistan. Till del har ett antal teoretiker upplevt en renässans i 

och med västvärldens gemensamma deltagande i dessa konflikter. Den franske teoretikern 

David Galula påtalar i sin bok Counterinsurgency Warfare från 1964 vikten av att vinna 

lokalbefolkningens förtroende,7  något som fortfarande är högaktuellt och flera av dagens 

teoretiker utvecklat. En av många etablerade militärteoretiska modeller när det gäller uppror 

och upprorsbekämpning som till del tar sin utgångspunkt från Galula är David Kilcullens 

sammanfattade teorier. I sin bok Counterinsurgency 8  redogör Kilcullen för dragna 

erfarenheter i samband med sin tid som rådgivare åt general Petraeus i Irak under 2007. Han 

redogör för ett antal företeelser vid uppror och lämpliga motåtgärder att förhålla sig till vid 

upprorsbekämpning, både på taktisk/operativ nivå såväl som på strategisk nivå. 9 

 

Kilcullens teorier är idag vedertagna och har vid flera tillfällen legat till grund för hur nationer 

utformat sitt arbete och sina reglementen när det gäller upprorsbekämpning. Det innebär att vi 

sannolikt kommer att få leva med Kilcullens teorier under en längre tid i framtiden och i 

kommande konflikter. Detta bör innebära att om Kilcullens teorier ska kunna tillämpas på 

framtida konflikter och vara tidlös i sin form, bör de också gå att omsätta denna teori på 

historiska konflikter där upprorsbekämpning förkommer.  

 

                                                        
6 Dackefejden utspelade sig i skogarna runt Småland, södra Östergötland och Västergötland under 1542-1543. 
Bondehären under ledning av Nils Dacke stred då mot Gustav Vasas här under ledning av Lars Siggesson 
Sparre.   
7 David Galula. Counterinsurgency Warfare - Theory and Practice. Westpoint: Praeger Security Int., 2006, 52. 
8 David Kilcullen. Counterincurgency. New York: C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd., 2010. 
9 Ibid, 25. 
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Kilcullens militärteoretiska teori är baserad på erfarenheter dragna utifrån en modern kontext 

med en politisk agenda och samhällsstruktur där agerandet vid upprorsbekämpningen måste ta 

hänsyn till bland annat demokratiska värderingar och folkrättsliga förutsättningar. Det kan 

antas att detta var annorlunda tidigare i historien, vilket bör visa sig vid en prövning av 

Kilcullens teorier på en historisk händelse. Vid en studie av detta bör resultatet avspegla hur 

befolkningen hanterades i samband med upprorsbekämpningen. Därutöver utgår Kilcullens 

teorier från att ett uppror bekämpas på en annan nations territorium, mot en annan nations 

befolkning med olika folkgrupper och med inslag av olika kulturer och språk. En studie av 

Kilcullens teorier kan därför med fördel utgå från ett uppror på den egna nationens territorium 

i syfte att pröva teoriernas tillämpbarhet. 

 

Väldigt få studier av Kilcullens teori avseende uppror och upprorsbekämpning har genomförts 

på ett historiskt fall inom den egna nationens gränser. Detta gäller specifikt svenska 

förhållanden och svenska erfarenheter av upprorsbekämpning. Sveriges tämligen begränsade 

historia av uppror och upprorsbekämpning har i huvudsak studerats utifrån ett historiskt 

perspektiv där när, var och hur besvaras. Dackefejden är ett av få uppror mot centralmakten 

som drabbat Sverige och dess statsledning under historien. Tämligen begränsad forskning går 

att återfinna där Dackefejden studerats utifrån ett militärteoretiskt perspektiv med 

upprorsbekämpning som huvudfokus. Denna studie har därför som avsikt att med just ett 

militärteoretiskt perspektiv pröva Kilcullens teorier på Dackefejden.  

Kilcullens teorier tar sitt avstamp i Galulas teorier om befolkningen i centrum10, där minimal 

våldsanvändning är att föredra. Strävan är att istället vinna befolkningens förtroende11 och på 

så sätt bryta upprorsmakarens rekryteringskraft och stridsvilja.  En studie av Kilcullens teorier 

bör därför också innehålla aspekter utifrån vad som påverkat upprorsmakarna och hur dess 

drivkrafter marginaliserats. Få studier finns att återfinna på ämnet upprorsbekämpning ur ett 

medeltidshistoriskt perspektiv. Därmed saknas till del studier där teorier om 

upprorsbekämpning prövas i en kontext som utgår från ett samhälle baserat på hög grad av 

strukturellt våld. Kilcullens teorier om upprorsbekämpning är framtagna i samband med Irak- 

och Afghanistankonflikten under 2000-talet. Genom att pröva Kilcullens teorier på ett 

historiskt fall från medeltiden prövas teorins äkthet vilket är nödvändigt då Kilcullens teorier 

                                                        
10 David Galula använder begreppet population-centric counterinsurgency. 
11 Ibid, (eng. hearts and minds).  
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fått ett så stort genomslag och med detta en stor påverkan på nationers doktriner och 

reglementen.   

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med denna studie är dels att pröva i vilken utsträckning Kilcullens teori om 

upprorsbekämpning är gångbar på ett svenskt nationellt uppror, samt pröva i vilken 

utsträckning den militärteoretiska teorin om uppror och upprorsbekämpning är tidlös och 

därmed tillämpningsbar på en historisk händelse.  Detta skulle förstärka, alternativ möjligen 

förkasta Kilcullens teori om upprorsbekämpning i händelse av att det skulle framkomma att 

teorin inte skulle vara tillämpningsbar på en svensk historisk händelse med ett nationellt 

uppror som studie.  

 

Studiens övergripande frågeställning blir därför;  

- Är Kilcullens teorier avseende upprorsbekämpning tillämpbar på en svensk historisk 

händelse som Dackefejden 1542-1543, där upprorsbekämpningen sker inom den egna 

nationens gränser? 

 

För att möjliggöra en studie av frågeställningen kommer tre tematiska forskningsfrågor att 

användas tolkade utifrån Kilcullens huvudbudskap; 

- Vilka ageranden hos Gustav Vasa och dennes här under Dackefejden går att 

identifiera som kan kopplas till Killcullens teorier om uppror och upprorsbekämpning 

avseende information/kunskap, exempelvis tillämpningen av lokala rådgivare? 

 
- Vilka ageranden hos Gustav Vasa och dennes här under Dackefejden går att 

identifiera som kan kopplas till Killcullens teorier om uppror och upprorsbekämpning 

avseende befolkningen, exempelvis interagerandet mellan Vasas militära chefer och 

den lokala ledningen? 

 

- Vilka ageranden hos Gustav Vasa och dennes här under Dackefejden går att 

identifiera som kan kopplas till Killcullens teorier om uppror och upprorsbekämpning 

avseende drivkrafterna, exempelvis operationer genomförda i syfte att vinna 

lokalbefolkningens förtroende? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Då Dackefejden utspelade sig på mitten av 1500-talet är huvuddelen av dokumentationen i 

form av primärkällor såsom ögonvittnesskildringar och krigsdagböcker svåra att tillgå. Till 

del finns detta nedtecknat i Peder Svarts 12  krönika om Gustav Vasa. Dessutom finns i 

Riksarkivet respektive på Kungliga Biblioteket Räntekammarboken och Kammarens 

löningsregister. Dessa källor från 1530-talet och framåt ger en bild av hur Vasas militära 

förband tillväxte och vilka utmaningar de ställdes inför. Källmaterialet riskerar att bli svårt att 

tillgodogöra sig på ett adekvat sätt inom tilldelad tid för denna studie, dessa primärkällor är 

därför avgränsade till förmån för sekundärkällor där andra forskare haft tillgång till krönikor 

och där författarna redan strukturerat och bearbetat det primära källmaterialet. Studien tar inte 

hänsyn till vilka överväganden som Gustav Vasa och dennes förband gjorde i samband med 

Dackefejden utan fokuserar enbart på de faktiska skeendena under upprorsbekämpningen.  

1.4 Rådande forskningsläge 
 
Tidigare forskning avseende Nils Dacke och Dackeupproret tar sin utgång från ett historiskt 

perspektiv. Den estniskfödde historikern och författaren Bo Alvemo har i ett antal 

publikationer skildrat det småländska bondesamhället och böndernas uppror mot överheten. 

Mats Hallenberg är docent vid Stockholms Universitet och forskar kring politik, stadsbildning 

och sociala konflikter under medeltiden. I sin avhandling studerades förhållanden mellan 

vasakungarnas lokala organisation och dess påverkan på förhållandet mellan bönderna och 

centralmakten.13 Det förkommer ett antal studier där Dackeupproret används som material vid 

komparativa studier med andra historiska uppror i samhället. 14   Uppror och 

upprorsbekämpning med David Kilcullens militärteorier som grund förkommer i en rad 

studier.  Få studier har dock gjorts utifrån ett svenskt vidkommande, med svensk 

upprorsbekämpning i fokus. Det förkommer studier som prövar David Kilcullens 

militärteorier i en historisk kontext. Ett exempel på detta är Mårten Möllgard. Han nyttjar i sin 

studie Kilcullens teorier i sin analys av Frankrikes upprorsbekämpning i Algeriet under 

                                                        
12 Peder Svart var biskop i Västerås och skrev ca 1560 en krönika om Gustav Vasa och dennes uppväxt och liv. 
Krönikan är till del ifrågasatt och anses förmedla en subjektiv bild av Gustav Vasa och dennes äventyr i Dalarna. 
13 Mats Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket. Stockholm: Brutus Östling Bokförlag, 2001. 
14 Exempel på detta är Alexander Steinvalls studie Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna: En 
komparativ studie mellan upprorsmännens klagomål och krav under Dackefejden och det Tyska bondekriget 
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perioden 1954-1962. 15  Sammantaget återfinns idag få studier där David Kilcullens 

militärteorier om uppror och upprorsbekämpning applicerats på en svensk historisk händelse. 

Framförallt saknas studier på händelser som utspelade sig på 1500-talet där syftet är att pröva 

teorins tidlöshet och oberoende.  

 

1.5 Bakgrund till centrala begrepp om uppror och upprorsbekämpning 
 
Denna studie avhandlar uppror och upprorsbekämpning. Den tar sin utgångspunkt i den 

historiska händelsen Dackefejden.  

 

Uppror utgår från viljan att vända sig mot en företeelse som inte kan accepteras. I denna 

mening som en revolution där våldsmedel används för att få till en förändring. Ett 

revolutionärt krig utgår vanligen från en intern konflikt, även om externa influenser ofta 

förekommer. Konflikten resulterar i vidtagna åtgärder från upprorsmakarna i syfte att få till 

stånd en förändring.16 

 

Dessa vidtagna åtgärder, inte sällan utförda som småskaliga krig som med begränsade 

överfall försöker påverka en större motståndare, benämns ofta gerillakrig eller gerillataktik. 

Under 1900-talets början ansågs gerillakrig i huvudsak bestå av militära komponenter. 

Numera anses gerillakrig och dess taktik också innefatta sociala, ekonomiska, psykologiska 

och politiska element som komplement till de militära.17 

 

Upprorsbekämpning utgör de samlade medel och de tillvägagångsätt som används i syfte att 

motverka ett uppror. Upprorsbekämpning som företeelse kan inte förkomma självständigt 

utan endast som en direkt effekt av förstående uppror där det förstående upproret utgör orsak 

och centralmaktens upprorsbekämpning verkan.18 

 

Upprorets förande, gerillakriget, har till del förklarats som något icke-konventionellt, ett krig 

som förs med irreguljära metoder. En undersökning av historiska konflikter sedan 1800-talets 

                                                        
15 Mårten Möllgård. Algeriet vs Kilcullen: Går det att applicera modern COIN teori på gamla krig?. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2014. 
16 David Galula. Counterinsurgency Warfare - Theory and Practice, 1. 
17 Ian F. W. Beckett. Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies. New York: Routledge, 2001, vii. 
18 Ibid, vii. 
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början visar dock att huvuddelen av dessa konflikter förts mellan staters reguljära förband och 

icke-statliga aktörer. Tvärtom är uppror något konventionellt, dock med passus att det inte 

förs med regelrätta metoder. Detta beror snarare på att metoder för krigets förande, om krig 

som företeelse samt krigets lagar och dess natur utgår från reguljära staters uppfattning, inte 

från ett icke-statligt perspektiv. För en icke-statlig aktör kommer sannolikt alltid 

gerillataktiken vara det eftersträvansvärda.19  

 
Denna studie utgår från David Kilcullens teorier om uppror och upprorsbekämpning, vilka 

varit till stöd vid framtagande av amerikanska doktriner och reglementen för 

upprorsbekämpning. Därav vilar också studiens centrala begrepp till del på definitioner som 

går att återfinna i amerikansk militär litteratur. 

 

1.6 Använda begrepp i studien 
 
Ett uppror är en organiserad företeelse som under en utdragen tidsperiod via en organiserad 

rörelse genom politiska och militära medel strävar efter att försvaga kontrollen och 

legitimiteten hos den nuvarande statsmakten samtidigt som dess egen makt och kontroll 

ökar.20 

 
Upprorsbekämpning utgör de samlade åtgärder som militärt, para-militärt, politiskt, 

ekonomiskt, psykologiskt och civilt genomförs av en nation i syfte att motverka uppror.21 

 

Dackefejden är det bondeuppror som genomfördes av i huvudsak småländska bönder under 

perioden 1542-1543 mot Gustav Vasa och dennes inskränkningar i böndernas 

levnadsförhållanden. I begreppet ingår även de efterföljande aktiva motåtgärder som Gustav 

Vasa genomförde i syfte att motverka upproret.22  

  

                                                        
19 David Kilcullen. Counterincurgency, x. 
20 U.S. Army and U.S. Marine Corps Counterinsurgency, FM 3-24/MCWP 3-33.5, 2013, 1-2 och 1-3. 
21 Ibid, 1-2 och 1-3. 
22 Författarens egen definition utefter historisk litteratur 
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2. Vetenskaplig metod 

2.1 Forskningsdesign 
 
För att kunna studera i vilken utsträckning Kilcullens teorier är tillämpbara på Dackefejden 

som historisk företeelse bör Dackefejden studeras utifrån ett helhetsperspektiv. Med en 

teoriprövande23 studie möjliggörs en bred studie som undersöker Kilcullens teorier utifrån ett 

socioekonomiskt såväl som militärt perspektiv. Det primära i denna studie är att studera i 

vilken utsträckning Kilcullens teorier är tidlösa och utan orsakssamband. Därav används 

Dackefejden som en enkel fallstudie. Då syftet med studien är att pröva Kilcullens teorier och 

inte specifikt studera Dackefejden har en teoriprövande studie förordats istället för en 

teorikonsumerande24 studie som fokuserar på det specifika fallet. Undersökningsmaterialet 

bör således vara brett och avspegla flera aspekter. Eftersträvansvärt är att materialet sträcker 

sig från kyrkoböcker via krigsdagböcker till kunglig korrespondens. Då tiden är avgränsad 

och tillgängligheten på primärkällor tämligen begränsad utformas metoden för studien till att 

innefatta sekundärkällor.  

 
Denna forskningsstudie kommer att genomföras med en hermeneutisk ansats. Det är den 

bredare bilden av Dackefejden som ska studeras i syfte att försöka identifiera händelser under 

Dackefejden som har kopplingar till Killcullens teorier. För att möjliggöra studier av 

Kilcullens teorier kommer avgränsningar att göras, där delar av teorin samlas i kluster fördelat 

på tre tematiska områden. Det första tematiska området är information/kunskap då detta ofta 

lyfts fram som avgörande vid uppror och en avgörande faktor när det gäller att kanalisera 

olika maktmedel vid en operation i syfte att motveka uppror. Det andra tematiska området är 

befolkningen. Kilcullen, inspirerad av Galula, påtalar vikten av att vinna befolkningens 

förtroende varför det är eftersträvansvärt att belysa befolkningens inverkan i en studie som 

denna. Avslutningsvis ska ett tredje tematiskt område utgöras av drivkrafterna bakom 

upproret och hur detta exploaterades respektive motverkades. Kilcullen återkommer i sina 

teorier om att upprorsbekämpning bör utgå från upprorets drivkrafter varför studien bör 

innehålla tematiska delar baserat på just drivkrafterna bakom upproret.  

                                                        
23 Peter Esaiasson et al.  Metodpraktikan (fjärde upplagan). Stockholm: Nordstedts Juridik, 2012, 89. 
24 Ibid, 41. 
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Genom att studera det historiska källmaterialet och hela tiden försöka identifiera händelser 

eller företeelser som går att återfinna i Kilcullens teorier inom de olika tematiska områdena är 

avsikten att kunna samla evidens för att kunna belägga eller falsifiera möjligheten att kunna 

tillämpa David Kilcullens teorier på Dackefejden och därmed besvara forskningsfrågan.  

2.2 Fallstudie 
 
Fallstudier är lämpliga vid studier där olika ansatser används för att samla in olika spretig 

data.25 Strävan med denna studie har varit att undersöka Kilcullens teorier utifrån en så bred 

kontext som överhuvudtaget varit möjligt. Därav valet av en fallstudie. Fallstudier kan 

genomföras som enkelfallsstudie eller flerfallsstudier.26 Denna studie har genomförts som 

enkelfallsstudie med enbart Dackefejden som empiriskt material.  

 

Med en enkelfallsstudie finns risk att de skeenden och företeelser som identifieras är för 

generella och specifika för just det studerade fallet. Dock möjliggör en enkelfallsstudie att på 

ett någorlunda enkelt sätt studera en problembild med en bredare ansats och mer ingående.  

2.3 Val av metod 
 
Denna forskningsstudie kommer att genomföras med en hermeneutisk ansats som en 

kvalitativ textanalys. 27  Textanalysen genomförs genom att Kilcullens teorier prövas på 

Dackefejden som en teoriprövande fallstudie där den historiska litteraturen med fokus på 

Dackefejden får utgöra empirin. Då David Kilcullens teorier har en bred antydan har en 

enkelfallsstudie förordats i syfte att djupare kunna analysera det breda källmaterialet som varit 

tillgänglig om Dackefejden. Strävan har varit att inte enbart studera det isolerade med Gustav 

Vasas bekämpning av Nils Dackes upprorsmakare utan det bredare socioekonomiska 

sammanhang som Dackefejden utspelar sig i. Detta för att på ett bredare plan kunna pröva i 

vilken utsträckning Kilcullens teorier är tillämpningsbara i en annan kontext.  

 

För att motverka en alltför spretig undersökning där svårigheter uppstår med att dra slutsatser 

kring användbarheten i Kilcullens teorier ska källmaterialet analyseras med hjälp av ett antal 

                                                        
25 Asbjörn Johannessen et al. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2013, 56. 
26 Johannessen et al. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 56-57. 
27 Esaiasson et al. Metodpraktikan, (fjärde upplagan), 210 -217. 
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indikatorer. Dessa indikatorer utgår från de tematiska områdena information/kunskap, 

befolkningen och de bakomliggande drivkrafterna under Dackefejden. Indikatorer och 

händelser som identifieras i det empiriska materialet ligger sedan till grund för analysen av 

huruvida Kilcullens teorier är tillämpbara på Dackefejden och ska i ett senare skede ligga till 

grund för att svara på forskningsfrågan.  

2.4 Analysverktyg 
 

För att möjliggöra en kvalitativ textanalys har ett analysverktyg 28  framtagits. Detta 

analysverktyg utgår från David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning och har formen av 

indikatorer. Dessa indikatorer är utformade som hypotetiska skeenden där Kilcullens teori fått 

utgöra grunden för ett skeende som sedan utvecklats för att passa i kontexten Dackefejden 

med Gustav Vasa, Nils Dacke och de småländska bönderna som aktörer i konflikten. 

 

Exempelvis gör Kilcullen gällande att det i samband med upprorsbekämpning bör göras en 

ordentlig analys av rådande situation och diagnostisera problembilden. 29 Analysverktygets 

indikator baserat på Kilcullens teori utgörs då av skeenden under Dackefejden där Gustav 

Vasa och dennes här skaffar sig information om de olika aktörerna i Dackefejden i syfte att 

skapa sig en bild av upprorets orsaker.  

 

De indikatorer som används som arbetsredskap i samband med analysen utgår från valda 

delar ur Kilcullens 28 punkter avseende upprorsbekämpning30.  Urvalet är gjort utefter en 

strävan att samtliga socioekonomiska aspekter ska vara representerade samtidigt som urvalet 

ska vara hanterbart i förhållande till den mängd empirisk data som finns tillgänglig.  I 

krigsvetenskapsteorin förkommer ett antal analytiska modellerna där PMESII31, DIME32 och 

ASCOPE33 är de mest frekventa. Dessa används för att analysera och skapa sig en överblick 

över rådande situation i samband med en konflikt. 34  Syftet med dessa teorier är att ge 

beslutsfattare ett så adekvat underlag som möjlig där hänsyn tas till civila aspekter och mjuka 

                                                        
28 Esaiasson et al. Metodpraktikan, (fjärde upplagan), 214. 
29 David Kilcullen. Counterincurgency, 31. 
30 Ibid, 29-49. 
31 (eng.) Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastacture 
32 (eng.) Diplomacy, Information, Military, Economic  
33 (eng.) Areas, Structures, Capabilities, Organisations, People, Events 
34 U.S. Army, Intelligence FM 2-0, Fort Huachuca: US Army Intelligence Center, 2006, Glossary-1. 
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värden. Genom att kategorisera förekommande variabler inom respektive område ges då 

chefer möjligheten att visualisera, förstå och förklara operationsmiljön. En väl grundad 

förståelse för mekanismerna i pågående konflikt är en förutsättning för att upproret kan 

bekämpas med för stunden lämpligaste maktmedel. För att förenkla för läsaren har David 

Kilcullens 28 teorier i denna studie placerats i kluster fördelat på tre tematiska områden; 

information/kunskap, befolkningen samt drivkrafterna. 

 

Kilcullens teorier har därefter omvandlats till ett antal indikatorer kopplat till det tematiska 

områdena, där indikatorerna syftar till att underlätta identifieringen av skeenden under 

Dackefejden som går att återfinna i Kilcullens teorier. Genom att kontinuerligt söka efter 

indikatorer i samband med textanalysen ska analysverktyget underlätta studien och urskilja i 

vilken utsträckning upprorsbekämpningen under Dackefejden genomfördes med metoder som 

idag återfinns i Kilcullens teorier om upprorsbekämpning.  

 

När dessa eventuella kopplingar identifierats ska en sammantagen analys görs i syfte att svara 

på den specifika forskningsfrågan.  

2.5 Val av källmaterial och källkritisk diskussion 
 
Materialet som studien bygger på utgår enbart från sekundära källor. Det historiska materialet 

är valt utefter tillgänglighet om Nils Dacke och Dackefejden och utgör empirin vad gäller de 

historiska händelserna under Dackefejden.   

 

Bo Alvemo är estniskfödd historiker som i sina tre böcker, Dackefejden - Det stora 

upproret, 35  Nils Dacke - Rebellen 36  och Nils Dacke - Vår okände kändis, 37  har skildrat 

Dackefejden och Nils Dacke utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv med det småländska 

bondesamhället som utgångspunkt.  

 

Mats Hallenberg är docent på Stockholms Universitet och beskriver i sin bok Kungen, 

fogdarna och riket,38 vasakungarnas lokala organisation och hur detta påverkade förhållandet 

                                                        
35 Bo Alvemo. Dackefejden Det stora upproret. Hallstavik: Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2006. 
36 Bo Alvemo. Nils Dacke – Rebellen. Stockholm: eget förlag?, 2010. 
37 Bo Alvemo. Nils Dacke - Vår okände kändis. Jönköping: Memini Förlag, 2011. 
38 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket. 
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mellan statsledning och bönder. Detta är även perspektivet i de artiklar som Hallenberg 

publicerat i Militärhistorisk Tidskrift.  

 

Den källkritiska granskningen har till uppgift att granska och svara på i vilken utsträckning 

studiens källmaterial kan anses tillförlitligt. De källkritiska kriterierna utgår från materialets 

äkthet, oberoende, samtidighet samt tendens. Vidare ska en källkritisk granskning ta hänsyn 

till i vilken utsträckning materialet utgörs av kvarlevor eller berättelser.39 

 

Äktheten i denna studies källmaterial får till del anses god. Bo Alvemo och Mats Hallenberg 

är välrenommerade och etablerade historiker där Hallenberg innehar en tjänst som docent på 

Stockholm Universitet. Det som talar emot äktheten är att studien utgår från sekundärkällor 

där risken för felaktiga primärkällor inte kan kontrolleras. 

 

Oberoendet hos källmaterialets forskare får betraktas som klarlagt. Alvemo respektive 

Hallenberg har som historiker bearbetat andra historiska källor avseende Dackefejden. Det får 

anses som att inga kopplingar till det historiska materialet föreligger.  

 

Samtidigheten i källmaterialet för denna studie är mycket svår att bedöma. Vad gäller det 

historiska källmaterialet så utgår det från sekundärkällor där författarna haft tillgång till 

primärkällor såsom bl.a. Gustav Vasas krönikor, kyrkodagböcker m.m. Dess samtidighet 

varier men huvuddelen av dessa primärkällor som författarna haft tillgång till får anses vara 

nedtecknade i anslutning till de olika händelserna. 

 

Tendens hos källmaterialet får anses föreligga, dock inte kopplat till Alvemo respektive 

Hallenberg utan hos det ursprungliga källmaterialet. Det historiska materialet om Gustav Vasa 

och Dackefejden som författarna till del nyttjat sig av baseras på Peder Svarts40 krönikor om 

Vasa. Där har kritik riktats mot att Biskop Svart förskönat bilden av Vasa och indirekt 

medverkat till idoliseringen av Gustav Vasa.   

 

Tillsammans beskriver det historiska materialet i stort samma skeenden och historiska förlopp 

vilket får anses som ett tecken på att författarna förhållit sig på ett liknande sätt till 

                                                        
39 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 279.  
40 Peder Svart var biskop i Västerås under slutet av 1500-talet.  
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primärkällorna. Med hänsyn till den begränsade tiden som funnits att disponera till insamling 

av empiri har inte någon kontroll genomförts där det valda källmaterialet kontrollerats 

gentemot primärkällor från 1500-talets slut. Denna brist uppvägs dock av att källmaterialets 

författare är vana historiker med gedigen erfarenhet att tolka och analysera historiska texter. 

Sammantaget får det anses att källmaterialet håller vid en källkritisk granskning och inte kan 

anses påverka studiens resultat.  
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3. Krigsvetenskaplig teoribildning kopplat till 
upprorsbekämpning 

3.1 Teorier avseende uppror och upprorsbekämpning inom krigsvetenskapen 
 
Sedan kolonialmakterna upplevde en våg av frigörelse från upprorsrörelser under 1800-talets 

slut har uppror och upprorsbekämpning som fenomen studerats av flera ledande 

militärteoretiker. Den franske översten och militärteoretikern Roger Trinquier, med boken 

Modern Warfare41, baserar mycket av sina teorier på franska erfarenheter från Algeriet under 

50- och 60-talet, medan den brittiske generalen Sir Rupert Smith, i sin bok The Utility of 

Force42, i huvudsak baserar den på sina personliga erfarenheter från Gulfkriget 1991 och 

tämligen moderna konflikter såsom Balkankonflikten under 90-talet används för att belysa 

hans teorier. Båda dessa teoretiker präglas starkt av sina respektive personliga erfarenheter i 

kombination med sina respektive länders militära förutsättningar. Det gör att det kan vara 

vanskligt att stötta sin studie på dessa teorier om upprorsbekämpning.  Det skall dock betonas 

att Smith inte på något sätt är i kontrast med Kilcullen. Smith påvisar i sina teorier en 

begränsad nytta med de militära bidraget allena. Han betonar, likt Kilcullen, att det militära 

bidraget ska utgöra stöd för övriga maktmedel, men här förlitar sig Smith i större utsträckning 

på övriga maktmedel än vad Kilcullen gör i sina teorier.   

 

Ian Beckett ger i sin bok Modern Insurgency and Counter-Insurgency ett flertal exempel på 

gerillakrig under historiens gång där han försöker definiera gerillakrig. Beckett påvisar 

gerillan som underutvecklad och dåligt rustade, ofta underlägsna en reguljär armé. Beckett 

talar, till skillnad mot Kilcullen, om gerilla som en form av taktik och inte som en företeelse 

eller ett fenomen pådrivet av olika socioekonomiska parametrar.43 Detta får till följd att det 

blir svårt att enbart nyttja Becketts krigsvetenskapliga teorier vid studier av Dackefejden då 

syftet med denna studie till del har för avsikt att svara på varför vissa företeelser sker under 

Dackefejden samt det samspel som sker mellan Gustav Vasas förband och lokalbefolkningen i 

Småland.  

 

Även Carl von Clausewitz försökte under 1800-talet att skapa teoribildningar avseende 

gerillakrig. Genom att förhålla sig till sin grundteori avseende aktör, vilja och våld och byta ut 
                                                        
41 Roger Trinquer. Modern Warfare, Westport: Praeger Security Int., 2006. 
42 Rupert Smith. The Utility of Force, London: Penguin Books, 2006. 
43 Beckett. Modern Insurgency and Counter-insurgency, 24-55. 



Daniel Johansson datum  

Försvarshögskolan vt. 2016 2016-06-10 

SA – Krigsvetenskap, 15 HP 

 

 

  19 

de olika komponenterna beroende på konflikttyper, skapade Clausewitz sin definition av 

gerillakrig. Clausewitz var tidigt inne på kopplingar till politiken och att en stat påtvingar 

någon annan sin vilja med hjälp av våldsmedel.44  Clausewitz använder i sin teori begreppet 

folkbeväpning och påtalar att det är svagare arméer som ägnar sig åt gerillakrigföring. Detta 

kan tolkas som att han såg detta snarare som en taktik än ett fenomen. Clausewitz påtalar 

vidare att gerillakrigföring tar tid och att det handlar om att nöta ner en starkare motståndare. 

Sammantaget är Clausewitz teorier om gerillakrigföring och uppror i huvudsak inriktade på 

militära faktorer. 45 Då strävan i denna studie utgår från en bredare ansats riskerar Clausewitz 

teorier att endast till del svara på forskningsfrågan.  

 
En av många etablerade militärteoretiska modeller när det gäller uppror och 

upprorsbekämpning är David Kilcullens sammanfattade teorier efter sin erfarenhet som 

rådgivare åt den amerikanske generalen David Petraeus i Irak under 2007-2008. I sin bok 

Counterinsurgency46, redogör Kilcullen för dragna erfarenheter och lämpliga företeelser att 

förhålla sig till vid upprorsbekämpning. Dessa erfarenheter sträcker sig från förberedelser och 

förberedande studier av konflikten till mjuka värden som förtroende hos den lokala 

befolkning vidare till avskräckande patruller som i skydd av mörkret slår ut specifika mål. I 

denna studie förordas valet av Kilcullens teorier då dessa inte upplevs lika färgade av 

eventuella nationella agendor som i fallet Trinquer och att Kilcullen i större utsträckning än 

Smith, Beckett och Clausewitz tar hänsyn till en konflikts hela spektra i form av Politiska, 

Militära, Ekonomiska, Sociala, Infrastrukturella och Informationsbaserade faktorer. 

 

Det militärteoretiska materialet som redogjorts för är valt utefter strävan att avspegla olika 

nationers teoretiska förhållningssätt till uppror och upprorsbekämpning samt till del olika 

tidsperioder då upprorsbekämpningen genomförts. Studien utgår dock från David Kilcullens 

teorier om upprorsbekämpning som presenteras i Kilcullens bok Counterinsurgency47.  

  

                                                        
44 Carl von Clausewitz. Om kriget. Stockholm: Bonniers Fakta Bokförlag AB, 1991, 45-56.  
45 Ibid, 478-483. 
46 Kilcullen. Counterinsurgency. 
47 Ibid. 
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3.2 Kilcullens teorier 
 
David Kilcullen är före detta officer i den australiensiska försvarsmakten med personlig 

erfarenhet av upprorsbekämpning i Indonesien och Timor. Efter sin militära karriär fortsatte 

han som rådgivare i den amerikanska administrationen och kom därigenom att tjänstgöra i 

Irak och Afghanistan som rådgivare åt generalerna Petraeus och McChrystal.48  

 

Kilcullen bygger sina teorier på erfarenheter dragna i Irak och Afghanistan under USA:s krig 

mot en islamistisk upprorstyrka. Även om erfarenheterna uteslutande baseras på amerikanska 

erfarenheter under perioden 2004-2009 så trycker Kilcullen på att upprorsbekämpningen 

måste utgå från de förutsättningar som återfinns hos den nation som genomför 

upprorsbekämpningen. Förbandet kommer att avspegla den verksamma nationen och 

innehålla politiska, militära, ekonomiska, psykologiska och informationsbaserade maktmedel. 

På så sätt menar Kilcullen bör en styrka som bedriver upprorsbekämpning avspegla en 

samhällsledning, om än en mycket våldsam sådan. (eng.  hideously violent) 49 

 

I David Kilcullens teorier går det att återfinna delar ur den franske krigsteoretikern Galulas 

bok Counterinsurgency Warfare50 om vikten av folkligt stöd. Kilcullen utvecklar detta till att 

det är det absolut viktigaste, till och med viktigare än att döda fiender. Att påvisa tillit och 

erbjuda lokalbefolkningen skydd menar Kilcullen är nyckeln till en framgångsrik 

upprorsbekämpning.51  Vidare återfinns delar av Carl von Clausewitz teorier ur boken Om 

kriget52 där kopplingen till politiken påvisas. Kilcullen använder i sina teorier begreppet – 

Mirrors the State.53 

 

Kilcullen påtalar vidare att oavsett hur precisa åtgärder som än genomförs vid 

upprorsbekämpning finns det ingen ”silver bullit” som är lösningen på alla problem. Uppror 

finns i mängder av skepnader och det finns flertalet angreppssätt att bekämpa varje enskilt 

uppror på.  Samtidigt som befolkningen i dessa områden kan ta en mängd olika skepnader. 

                                                        
48 Kilcullen. Counterinsurgency, 17. 
49 Ibid, 1. 
50 Galula. Counterinsurgency Warfare,  
51 Kilcullen. Counterincurgency, 4.  
52 Clausewitz. Om kriget, 42. 
53 Kilcullen. Counterincurgency, 5. 



Daniel Johansson datum  

Försvarshögskolan vt. 2016 2016-06-10 

SA – Krigsvetenskap, 15 HP 

 

 

  21 

Kilcullen återkommer vid ett flertal tillfällen i sin bok till ledorden förståelse och förmågan 

till att anpassa. 

 

Kilcullen inser att de mest erfarna deltagarna i den amerikanska upprorsbekämpningen är de 

juniora cheferna som dagligen är ute på fältet. Det är de som lever nära befolkningen, 

patrullerar med de lokala tolkarna och själva observerar samhällsförändringarna på nära håll. 

Kilcullen benämner detta som Bottom-up Tactical Innovation. 54  Killcullen sammanställer 

detta i 28 stycken punkter för att sammanfatta de erfarenheter som gjort att vissa juniora 

officerare når lokal framgång och andra inte, detta i en strävan att sprida kunskaperna vidare i 

organisationen. Dessa 28 punkter är de som i upprorsteoretiska sammanhang brukar 

benämnas Twenty-eight Articles och som sedan vidareutvecklats av Kilcullen till att innefatta 

upprorsbekämpningens tre pelare; säkerhet, politik och ekonomi.55 Denna studie förhåller sig 

dock till David Kilcullens ursprungliga teorier utgåendes från de 28 punkterna som de 

presenterats i boken Counterinsurgency. De 28 punkterna utgörs på originalspråk (eng.) av 

följande;56 

 

1. Know your turf 

2. Diagnose the problem 

3. Organize for intelligence 

4. Organize for interagency operations 

5. Travel light and harden your Combat Service Support 

6. Find a political/cultural adviser 

7. Train the squad leaders – then trust them 

8. Rank is nothing: talent is everything 

9. Have a game plan 

10. Be there 

11. Avoid knee-jerk responces to first impressions 

12. Prepare for handover from Day One 

13. Build trusted networks 

14. Start easy 

                                                        
54 Kilcullen. Counterincurgency, 19. 
55 (eng.) Three pillars of counterinsurgency theory, Security, Political, Economic 
56 Kilcullen. Counterincurgency, 30 – 49. 
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15. Seek early victories 

16. Practice deterent patrolling 

17. Be prepared for setbacks 

18. Remeber the global audience 

19. Engage the woman, beware the children 

20. Take stock regulary 

21. Exploit a ”single narrative” 

22. Local forces should mirror the enemy, not ourselves 

23. Practice armed civil affairs 

24. Small is beautiful 

25. Fight the enemy´s strategy, not his forces 

26. Build your own solution – only attack the enemy when he gets in the way 

27. Keep your extraction plan secret 

28. Whatever else you do, keep the initiative 

 

Som kritik mot Kilcullens teorier har framförts att de är ett resultat av erfarenheterna från 

USA:s krig i Irak och Afghanistan och att de därför inte är helt tillämpbara i andra 

konfliktscenarion, något som denna studie har för avsikt att pröva. Niccolo Petrelli, Stanford 

University, betonar att framtidens konflikter inte kommer att se ut som Irak och Afghanistan 

vilket gör att det är vanskligt att utgå från Kilcullens teorier.57  

 

Styrkan i Kilcullens teorier är den konkretisering som gjorts av de krigsvetenskapliga 

teorierna till något som snarare ger bilden av taktiska/operativa riktlinjer.58 Det är rimligt att 

anta att det är detta legat till grund för att Kilcullen på ett så omfattande sätt fått en så 

omfattande spridning av sina teorier bland militära ledare i pågående konflikter. Kilcullen 

försöker med sina teorier sammanfatta samtliga åtgärder som bör vidtas, från strategiska 

policybeslut på nationalpolitisk nivå till taktiska förhållningssätt gentemot lokalbefolkningen 

på patrullnivå. 

 

Valda delar av Kilcullens 28 punkter har använts djupare för att kunna genomföra analys av 

det empiriska materialet. Urvalet av dessa delar av Kilcullens teorier är baserat på de punkter 

                                                        
57 Humanities and Social Science Online 
58 Kilcullen. Counterincurgency, 29. 
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som angränsar till de tematiska områdena information/kunskap, befolkningen och de 

bakomliggande drivkrafterna såsom de avses användas i textanalysen.  

(I) Information/kunskap 
 
Lär känna området (eng. Know your turf)59 – Kunskap om området skapar en förståelse för 

varför skeende uppstår. Kilcullen påtalar vikten av samtliga områden; såväl geografiskt, 

demografiskt, historiskt som ekonomiskt. Lär känna minsta by i operationsområdet.  

 

Diagnostisera problembilden (eng. Diagnose the problem)60  – Analysera och identifiera 

vilka som utgör upprorsmakarna i området. Identifiera vad som motiverar dem till att starta 

uppror och vad som får andra att följa efter. Var noga med att se problemet från båda sidor, 

möjligen är det lokala styrelseskicket ofullständigt. 

 

Sök en politisk och kulturell rådgivare (eng. Find a political/cultural adviser)61 – Om 

möjligt få tillgång till en diplomat eller annan civil representant som kanske innehar 

språkkunskaper i det lokala språket. Någon som har tidigare erfarenheter från området. I annat 

fall identifiera vem inom den egna styrkan som besitter förmågan att möta människor på rätt 

sätt och förstår konfliktens nyanser, vissa har det. 

(II) Befolkningen 
 
Var på plats (eng. Be there)62 – För att vinna befolkningens förtroende måste styrkan finnas 

på plats nära befolkningen. Ät, bo och lev, om möjligt, tillsammans med den lokala 

befolkningen. Rör dig runt och bland befolkningen, att vinna befolkningens förtroende 

kommer samtidigt leda till ökat skydd då du tidigt identifierar förändringar som kan utgöra ett 

ökat hot.  

 

Bygg förtroende och skapa nätverk (eng. Build trusted networks)63 – Genom att påvisa att 

den lokala befolkningen kan lita på dig och att operationen är till för deras säkerhet förhindras 

upprorsmännens nätverk att växa. Dessa nätverk bör också involvera lokala ledare, 

                                                        
59 Kilcullen. Counterincurgency, 30. 
60 Ibid, 31. 
61 Ibid, 33. 
62 Kilcullen. Counterincurgency, 35. 
63 Ibid, 37. 



Daniel Johansson datum  

Försvarshögskolan vt. 2016 2016-06-10 

SA – Krigsvetenskap, 15 HP 

 

 

  24 

säkerhetsstyrkor och lokala bundsförvanter. Utnyttja dessa nätverk för att identifiera behov 

som finns i det lokala samhället. Gemensamma projekt skapar ytterligare förtroende mellan 

lokalbefolkningen och de som genomför upprorsbekämpningen. Att skapa gemensamma mål 

och i samverkan uppfylla dessa bör vara huvudfokus. Genom detta skapas ett förtroende för 

upprorsbekämparna som är större än upprorsmakarna, vilket i det längre perspektivet avbryter 

upprorets tillväxt. 

 

Involvera kvinnorna, beakta barnen (eng. Engage the women, beware the children)64 – 

Huvuddelen av upprorsmakarna är män. I traditionella samhällsstrukturer har dock kvinnorna 

en ledande roll via informella nätverk och maktstrukturer. Dessa nätverk utnyttjas av 

upprorsmakarna för stöd i form av informationsdelgivning, husrum och liknande logistiskt 

stöd. Genom att vinna kvinnornas förtroende avbryts stödet till upprorsmakarna samtidigt som 

tilliten hos familjerna ökar. Med ett ökat förtroende hos familjerna är steget kortare till ett 

fullgott förtroende hos den lokala befolkningen.  

(III) Drivkrafterna 
 
Exploatera legenden (eng. Exploit a ”single narrative”) 65  – Inte sällan baseras 

lokalbefolkningens vilja till uppror på enskilda händelser som sprids i en vidare krets. 

Analyser och exploatera dessa i syfte att kunna avväpna lokalbefolkningens argument för 

uppror. Ofta drivs dessa argument av lokala opinionsbildare, religiösa ledare eller politiker. 

För att undergräva argumenten bör dessa exploateras för att finna luckor i argumenten. I bästa 

fall identifieras en möjlighet att vända argumenten mot upprorsmakarna. Detta avbryter på 

sikt tilltron till upprorsmakarna och tillväxten avbryts. Kilcullen påtalar dock att detta är något 

av det svåraste att genomföra i upprorsbekämpning men väldigt framgångsrikt vid en lyckad 

exploatering. (eng. This is art, not science.)66 

 
Motverka upprorsmakarna strategier, inte dess styrkor (eng. Fight the enemy´s strategy, 

not his forces)67 – När lokalbefolkningens lojalitet förändras till nackdel för upprorsmakarna 

finns en risk för ökad våldsanvändning i syfte att försöka återta initiativet. Möt inte detta 

genom att bekämpa upprorsmakarna och dess bundsförvanter. Fortsätt istället på den invalda 

                                                        
64 Kilcullen. Counterincurgency, 40. 
65 Ibid, 42. 
66 Ibid. 
67 Ibid, 45. 
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vägen att behålla lokalbefolkningens förtroende. Ni kämpar nu om samma strategiska 

tillgång; lokalbefolkningen.  

 

Implementera dina egna lösningar (eng. Build your own solution – only attack the enemy 

when he gets in the way)68 – Undvik att bli reaktiv i din operationsplan. Fortsätt driva den 

plan som identifierades tidigt i samverkan med lokalbefolkningen. Undvik att bli 

motståndarfokuserad utan fokusera istället på upprorets drivkrafter som ska motverkas. Det 

lokala samhället bör vara i fokus, utnyttja det lokal nätverket med bundsförvanter för att 

gemensamt fortsätta motverka upprorets dragningskraft. Det finns inget egensyfte i att 

nedkämpa upprorsmakarna, går dessa att omvända är detta bättre och kommer ytterligare att 

begränsa upprorsmakarnas tillväxt.(eng. At this stage, a defection is better than a surrender; a 

surrender is better than a capture; and a capture is better than a kill.)69  

 

Avslutningsvis trycker Kilcullen på anpassning och att utveckla sin operationsplan efterhand 

som ny kunskap tillförs. Initiativet är enligt Kilcullen nyckeln till en lyckad 

upprorsbekämpning. Då upprorsmännen är förpassade till att reagera på genomförda 

operationer är detta ett tecken på att den som bedriver upprorsbekämpningen fortsatt har 

initiativet. Kilcullen påtalar att den som har initiativet är också den som har kontroll över 

situationen.70 

3.3 Analysverktyg utgåendes från Kilcullens teorier  
 
Analysverktyget för denna studie har utvecklats utgåendes från Kilcullens teorier. Ett antal 

skeenden och aktiviteter har här valts ut som överensstämmer med skeenden och ageranden 

redovisade i valda delar av Kilcullens teorier.  Dessa skeenden ska tjäna som indikatorer och 

utgöra analysverktyg71 i den kvalitativa textanalysen av det historiska materialet. Genom att 

identifiera indikatorer i källmaterialet ska ett antal händelser och skeenden försöka 

identifieras för vidare analys i syfte att pröva Kilcullens upprorsteorier.    

  

                                                        
68 Kilcullen. Counterincurgency, 45. 
69 Ibid. 
70 Kilcullen. Counterincurgency, 48 
71 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 215. 
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(I) Indikatorer kopplat till information/kunskap 
 
Lär känna området – Skeenden som påvisar kunskapsinhämtning, exempelvis; 

- Gustav Vasa studerar upprorsmakarnas förband under Dackefejden, dess geografiska 

område samt aktörerna. 

- Kunskap om upprorsmakarna överförs mellan de militära ledarna inom Vasas förband. 

Diagnostisera problembilden – Skeenden som påvisar analys av Dackefejden, exempelvis; 

- Gustav Vasa söker information om aktörerna i Dackefejden. 

- Vasas militära chefer analyserar och rådgör med varandra under Dackefejden. 

Sök en politisk och kulturell rådgivare – Skeenden som påvisar extern kunskapstillförsel, 

exempelvis; 

- Gustav Vasa tar stöd av lokalbefolkningen för att förstå Dackefejden. 

- Vasa använder sig av rådgivare med specifik kunskap till gagn för 

upprorsbekämpningen under Dackefejden. 

- Lokal kunskap och erfarenhet från området där Dackefejden utspelar sig förekommer 

hos personalen som tjänstgör inom Vasas förband. 

(II) Indikatorer kopplat till befolkningen 
 
Var på plats – Skeenden under Dackefejden som framlägger bevis för att Vasas förband levde 

i konfliktområdet, exempelvis 

- Gustav Vasas förband lever, äter och beblandar sig med lokalbefolkningen. 

Bygg förtroende och skapa nätverk – Händelser under Dackefejden som påvisar 

förtroendeskapande ageranden, exempelvis;  

- Vasas förband skapar relationer och förtroende hos lokalbefolkningen. 

- Vasas militära ledare interagerade med den lokala ledningen under Dackefejden. 

- Gemensamma målsättningar förekommer mellan Vasas förband och lokala 

milisstyrkor. 

Involvera kvinnorna – Händelser under Dackefejden där den kvinnliga befolkningen 

involverades, exempelvis; 

- Gustav Vasa involverar den kvinnliga lokalbefolkningen i upprorsbekämpningen 

under Dackefejden. 

- Vasa genomför aktiviteter i syfte att vinna den kvinnliga befolkningens förtroende. 
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(III) Indikatorer kopplat till drivkrafterna 
 
Exploatera legenden – Tillfällen under Dackefejden då Vasa möter Dackes uppviglande 

argument, exempelvis; 

- Vasa bemöter upprorsmakarnas argument för upproret. 

- Gustav Vasa inser orsaken och bakgrunden till lokalbefolkningens missnöje. 

- Vasa identifierar och motverkar lokala uppviglare. 

Motverka upprorsmakarna strategier, inte dess styrkor – Händelser under Dackefejden där 

Vasa med sina förband bekämpar upprorsmakarnas syfte och strategi, exempelvis; 

- Vasa undviker vedergällningar till förmån för långsiktiga strategier. 

- Vasa vidtar åtgärder för att under konflikten återta och behålla initiativet. 

- Gustav Vasa genomför operationer under Dackefejden i syfte att vinna 

lokalbefolkningens förtroende. 

Implementera dina egna lösningar – Skeenden som påvisar Vasas införande av bestående 

åtgärder hos lokalbefolkningen, exempelvis; 

- Gustav Vasa fokuserar på det lokal samhället istället för på upprorsmakarna. 

- Vasa gör gemensam sak med lokala bundsförvanter mot upprorsmakarna. 
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4. Empiri och analys kopplad till Dackefejden  

4.1 Inledning 
 
Denna sammanställning av det empiriska källmaterialet är uppdelad efter de tematiska 

områdena information/kunskap, befolkningen samt drivkrafterna och utgår från identifierade 

skeenden hämtade ur det historiska källmaterialet. De historiska skeenden som belyses utgår 

uteslutande från Gustav Vasa, kronans fogdar och Vasas förbands ageranden under 

Dackefejden då det är upprorsbekämpningens kopplingar till Kilcullens teorier som ska 

studeras.  

4.2 Dackefejden i korta drag 
 
Efter Gustav Vasas kröning 1523 påbörjades reformeringsarbetet av Sverige ordentligt. 

Nationalstatens bildande var i fokus och kungen i Stockholm ville göra Sverige till ett mäktigt 

rike. Reformeringen gick dock hårt åt den fattiga bondebefolkningen runt om i landet. Vasa 

var i behov av att stärka statskassan och den inhemska handeln vilket innebar skattehöjningar 

och en hårdare reglering av handeln med Danmark. En förändring av kyrkan initierades 

samtidigt där Gustav Vasa avskaffar den katolska tron till förmån för Luthers protestantiska 

lära.72 

 

Nymodigheterna var lång ifrån populära hos den svenska bondebefolkningen. Bönderna i 

södra Sverige var starkt beroende av handeln för den egna ekonomins överlevnad. I Småland 

invände bönderna främst mot kungens inskränkningar av gränshandeln med Blekinge som vid 

denna tid var en del av Danmark. Böndernas försäljning av oxar och smör över gränsen till 

Blekinge hade under lång tid varit en av böndernas största inkomstkällor. Missnöjet växte och 

utvecklades till regelrätta överfall på kungens fogdar som försökte upprätthålla lag och 

ordning samtidigt som skatter skulle drivas in.73 

 

Missnöjet växte och Gustav Vasas svarade med repressalier och kungens fogdar blev efter 

hand allt våldsammare. Hösten 1542 hade bönderna fått nog. Beskattningen och fogdarnas 

trakassering hade nu nått en gräns. När Vasa dessutom plundrade kyrkorna i området och lade 

                                                        
72 Alvemo. Dackefejden Det stora upproret, 27. 
73 Ibid, 36. 
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beslag på tillgängliga ekonomiska tillgångar var de småländska böndernas tålamod slut och 

uppror utbröt.74 

 

Genom en taktik med bakhåll i de täta småländska skogarna överfölls och besegrades kungens 

utsända knektar. Nils Dacke koordinerade dessa överfall och i december 1542 behärskade 

bönderna stora delar av Småland och Östergötland. Dacke ledde nu kanske det största 

bondeupproret i svensk historia samtidigt som Gustav Vasa försökte skapa nationalstaten 

Sverige. Vasa såg Dackeupproret som ett direkt hot mot den personliga makten och ett hot 

mot ett enat Sverige, vilket endast till del var korrekt. I Europa såg kungar och svenska 

adelsmän sin chans att störta Gustav Vasa från Sveriges tron och erbjöd Dacke sin hjälp. De 

såg Dackefejden som ett utmärkt tillfälle, genom att utnyttja böndernas försämrade 

levnadsvillkor och missnöje, understödja ett uppror och kullkasta Gustav Vasa.75 

 

Vasa satsade dock stora resurser på att krossa upproret. I januari 1543 marscherade 5000 man 

söderut mot Småland för att krossa upproret. Dacke och hans småländska upprorsmän 

överraskades av Vasas plötsliga kraftsamling då det officiellt förelåg ett vapenstillestånd men 

lyckades ändock bjuda Vasas här hårt motstånd.76   

 

Nils Dacke såras senare svårt vid stridigheter utanför Målilla och upprorsmännen tvingas 

tillfälligt gömma undan Dacke för vård. Avsaknaden av Dacke som sammanhållande ledare 

för upproret tog hårt på upprorsmännen. By efter by intogs av kungens styrkor och sakta 

återfick Vasas styrkor under ledning av Lars Siggesson Sparre kontrollen över Småland. 

Dacke återhämtade sig dock från skadorna och till sommaren 1543 försöker Nils Dacke sig på 

att återta initiativet gentemot Vasas styrkor men dessa var för starka. Dackes dagar som 

upprorsledare var nu räknade och i juli 1543 dödades Nils Dacke i strid med Gustav Vasas 

förband. För att avskräcka lokalbefolkningen från fortsatta uppror mot centralmakten fördes 

Dackes kvarlevor till Kalmar där hans huvud skildes från kroppen och träddes på en påle till 

allmän beskådan. Det kanske största bondeupproret i Norden hade nu slagits ner och Gustav 

Vasa kunde fortsätta reformera landet och skapelsen av nationalstaten Sverige.77 

                                                        
74 Alvemo. Dackefejden Det stora upproret, 66. 
75 Ibid, 115 – 120. 
76 Ibid, 122. 
77 Ibid, 146. 
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4.3 Information/kunskapens betydelse under Dackefejden 
 
När Vasa påbörjar reformationen av landet och skapandet av nationalstaten Sverige införs 

fogdar för att lokalt verkställa och styra landet på uppdrag av konungen i Stockholm. 

Inledningsvis var Vasa noga med att tillsätta fogdar med personliga vänskapsband. Genom att 

tillsätta dessa poster med lojala bundsförvanter säkrade Vasa kontrollen ute i landet. 

Efterhand som förvaltningen växte blev detta allt svårare och Vasa blev istället beroende av 

rekommendationer vid tillsättandet av nya tjänster. En fogde skulle vara en duglig karl i 

kungens närhet men samtidigt gärna besitta lokalkännedom. Vasa försökte lösa detta genom 

att införliva lokal kompetens i sin egen organisation. Biskopsfogdarna runt om i landet 

övergår i kunglig tjänst och uppmanades att snarast anmäla sig för att emottaga personliga 

instruktioner.78  

 
I instruktionen för den nyutnämnde fogden Anders Krabbe daterad 1539 betonas vikten av 

underrättelser. Fogden instrueras att ”ständigt ha sina spioner och kunskapare i Danmark och 

Holstein, för att där utröna om några fientliga åtgärder mot Sverige planerades”.79 Detta är 

återkommande i fogdarnas instruktioner där också kontrollbehovet gentemot lokalsamhället 

framkommer.  

 
Vasa misstolkade dock information som framfördes från fogdarna. Vasa menade å ena sidan 

att fogdarnas våldsamma framfart medfört att bönderna lämnat hem och familj för att ansluta 

sig till upproret. Samtidigt missbedömde Vasa allvaret i detta och menade att det likt det som 

varit längs den danska gränsen var en övergående missyttring.80 

 
Vasas beroende av information från fogdarna avspeglades sig under hösten 1542 då 

Dackefejden pågått i närmare sex månader. Förvaltningens sammanbrott i Småland 

resulterade då i informationsbrist och Gustav Vasa förlorade vid ett antal tillfällen 

uppfattningen om det aktuella läget lokalt under upproret.81 

 
Vasa strävade att bemanna viktiga poster med lojala män med viss lokalkännedom. 

Förbanden fördes i huvudsak av lokala fogdar med västgöten Gustav Olofson Stenbock som 

chef för Väststyrkan och Måns Johansson Natt och Dag från Östergötland som chef över 

                                                        
78 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket, 290. 
79 Ibid, 104. 
80 Alvemo. Dackefejden - Det stora upproret, 73. 
81 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket, 167. 
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reservstyrkan. Det var dock sämre ställt med stridserfarenheten, där endast Johan Turesson 

Tre Rosor hade stridserfarenhet från kontinenten, något som riksmarsken Lars Siggesson 

Sparre faktiskt vid denna tidpunkt saknar.82 

 

(I) Slutsatser avseende information/kunskap och dess koppling till Kilcullens teorier 
 
Vasa uppvisar i grunden begränsad, på gränsen till ingen förståelse för Dackeupprorets 

bakgrund och dess orsak. Kilcullen framhåller i sina teorier vikten av att förstå den pågående 

konflikten och dess mekanismer och drivkrafter. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att 

utnyttja rätt påtryckningsmetoder på upprorsmakarna vid upprorsbekämpningen.  

 
Detta visar Gustav Vasa inga tecken på i samband med att upproret tilltar och övergår i 

regelrätta stridigheter. Upprorets ursprung; de förändrade levnadsvillkoren och reformeringen 

av kyrkan, uppfattas inte av Vasa vara orsaken till upproret. Gustav Vasa lever vid denna 

tidpunkt i villfarelsen att samtliga konflikter runt om i landet är personliga vendettor där 

avsikten är att störta Vasa från tronen. Detta var aldrig Dackes avsikt något som Vasa ser ut 

att ha missuppfattat. Sammantaget får vi anse att Vasa inte gjort någon inledande 

problemanalys där konfliktens orsaker tydliggjorts.  

 
Efterhand som konflikten eskalerar försöker dock Vasa återta initiativet genom att bemanna 

lokala ämbeten med män från det lokala samhället, om än med lojalitet till Gustav Vasa. 

Tillsättandet av de lokala fogdarna återfinns i Kilcullens teorier där Kilcullen menar att 

avsaknaden av rådgivare till del kan kompenseras med personal ur de egna leden som besitter 

förmågan att bemöta lokalbefolkningen och förstå dess problematik.  

 
Som nämnts tidigare är Vasas kunskaper om den pågående konflikten och dess mekanismer 

tämligen begränsade. Informationsinhämtningen utgår från behovet av taktisk/operativ 

information i syfte att kunna bekämpa upproret med regelrätt strid. Vasa har under konfliktens 

genomförande en väldigt vag bild av vad som sker och återkommer vid upprepade tillfällen 

till sin övertygelse att någon har planerat en kupp mot Sverige. Det får antas att detta är en 

följd av Gustav Vasas oförmåga att i inledningsskedet diagnostisera problembilden och skapa 

sig en helhetsbild av konflikten.  

                                                        
82 Alvemo. Nils Dacke - Rebellen, 260. 
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4.4 Befolkningens roll i Dackefejden 
 
Fogdarna ansvarade som kungens ombud för ordning och indrivande av skatt ute i landet. 

Detta skedde via de ting83 som bönderna lokalt använde för rättsskipning och var den plats där 

dispyter avgjordes. Häradstinget var självstyrande via en häradshövding och utgjorde en plats 

för meningsutbyten mellan centralmakten och lokalmakten. Gustav Vasa rådfrågade dock 

aldrig häradsborna utan utsåg oftast en av sina lojala fogdar till häradshövding.84 

 
Fogdarna drog nytta av lokalbefolkningen när det gäller information om Dacke och dennes 

upprorsmän genom hot och våld. Genom att bespara någon livet fick fogdarna tillgång till 

information från lokalbefolkningen. 85  Vasas förband uppvisade begränsad förmåga till 

samverkan genom tillit utan befolkningens vilja till samarbete utgick till stor del från rädslan 

att bli straffad.   

 
Genom våld och hot om våld tvingade fogdarna Jönsson och Bagge den lokala befolkningen 

till lydnad. De avlönade informatörer som mot betalning angav  konspiratörer och 

Vasamotståndare efterhand som upprorsmakarna försökte rekrytera eller verka. Rebeller 

fångades in och fördes på parad till galgbacken, allt för att avskräcka lokalbefolkningen till att 

gå emot centralmakten.86 

 
Det finns dock exempel när Gustav Vasa lyssnar på lokalbefolkningen missyttringar och 

avsätter fogdar som brukar oförsvarligt mycket våld. I oktober 1542 uppvaktas Vasa av fyra 

bönder angående fogden Jöran Jönsson i Finnveden och dennes skräckvälde. Vasa, som under 

hösten 1542 är under press från de småländska bönderna går dessa till mötes och avsätter 

Jönsson87. Genom detta vinns till del förtroendet hos bönderna i Finnveden. 

 
Efter att Vasas förband tagit Nils Dacke av daga och Dackefejden klingat av görs stora 

ansträngningar att bibehålla och utveckla relationen med lokalbefolkningen. Lokala 

upprorsledare som Jöns Verkmästare, Per Skegge och Birger i Sulabeck erbjuds alla att ingå 

anställning i kronans tjänst och tilldelas kunglig fullmakt att värva ytterligare personal bland 

                                                        
83 Mats Hallenberg. ”Militär eller civil? Kungatjänare och våldsverkare före professionaliseringen” 
Militärhistorisk Tidskrift 2002, Stockholm: Försvarshögskolan, 2002, 153. 
84 Alvemo. Dackefejden - Det stora upproret, 31. 
85 Ibid, 146. 
86 Alvemo. Nils Dacke - Rebellen, 400. 
87 Alvemo. Dackefejden - Det stora upproret, 96. 
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de lokala bönderna. På så vis införlivades delar av upprorsmakarna i statens tjänst. Det finns 

dock uppgifter som säger att dessa sedan skeppades till områden i nuvarande Finland där de 

senare ställdes mot den ryske storfurstens förband i oroligheter mellan Ryssland och 

Sverige.88 

(II) Slutsatser avseende agerandet gentemot befolkningen kopplat till Kilcullens 
teorier 

 
Vasa nyttjar i huvudsak den lokala administrationen för indrivning av skatt och för att 

implementera administrativa styrningar av landet. Dessa utgår från centralmakten i Stockholm 

och får via Vasas lokala fogdar ett tydligare genomslag, om än inte utan att ifrågasättas.  

Samarbete baseras i väldigt liten utsträckning på ömsesidig respekt då Gustav Vasa under 

hela perioden för Dackefejden misstror lokala ledare och säger sig vara utsatt för kuppförsök 

där målet är att störta Vasa från tronen. 

 
Istället lever Vasas fogdar bland de småländska bönderna i syfte att genom våld och hot om 

våld styra och kontrollera befolkningen. På så sätt utvecklas snarare ett klimat i samhället 

baserat på angiveri bland lokalbefolkningen. En ömsesidig målsättning kan inte identifieras, 

Vasa och dennes fogdar utvecklar först under Dackefejdens senare hälft en mer dynamisk 

dialog med de lokala bönderna. Inte minst gäller detta vid händelser då Vasa faktiskt avsätter 

lokala fogdar på uppmaning av lokala bönder. Dessa händelser vittnar om att Gustav Vasa till 

del möjligen insåg vikten av samarbete med lokalbefolkningen då Vasa var starkt beroende av 

ett folkligt stöd för sina reformer.  

 

Efter Nils Dackes död och upprorets avstannande fullföljer Vasa integrationen genom att 

införliva delar av de tidigare upprorsmakarna i kronans tjänst. Vasa gör därmed ytterligare 

försök med att knyta samman nationen Sverige och fullfölja nationalstatsbildandet. Gustav 

Vasas agerande under och efter Dackefejden tyder på att Vasas målsättning; en nation med ett 

enat folk, var det som i mångt och mycket fick styra Vasas agerande. Hade bildandet av 

nationalstaten inte varit Vasas vilja är det inte troligt att tidigare upprorsmakare införlivats i 

Vasas förband på samma sätt. 

  

                                                        
88 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket, 198. 
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4.5 Drivkrafterna hos upprorsmakarna under Dackefejden 
 
I samband med Vasas bildande av nationalstaten möjliggjordes en förbindelse som tidigare 

saknats mellan kungen och statsmakten å ena sidan och lokalbefolkningen och bönderna å 

andra sidan. Centralmakten i Stockholm gavs på så sätt direkt information om de lokala 

förhållanden som rådde runt om i landet. Legitimitet skapades för kungen och dennes 

centraliserade styre samtidigt som bönderna till del var en del av skapandet av 

nationalstaten.89   

 
Bildandet av ett enat Sverige och tanken om Nationalstaten var Gustav Vasas personliga 

agenda med en stark centralmakt som målsättning. I gränsbygderna så hade bönderna aldrig 

gjort någon skillnad på vem man bedrev handel med. De danska bönderna betalade generellt 

mer för den svenske oxen än för den danske. Resultatet var det att de svenska bönderna i 

större utsträckning sålde sina varor till danskarna. Vasa misstyckte och ville reglera handeln 

med svenska varor och därmed säkra tillgången på livsmedel i Sverige. Vasas handelsförbud 

resulterade i att de tidigare så välmående gränsområdena runt om i Småland fick det betydligt 

kärvare.90  

 
Den katolska kyrkan krävde av bönderna sin del av vad som producerades på gårdens marker. 

Tiondet betaldes men fördelades sedan mellan sockenprästen, sockenkyrkan och domkapitlet 

och kom således lokalbefolkningen tillgodo ändå. I samband med att Vasa reformerade 

kyrkan var kungen noga med att behålla systemet med tiondet då Vasa insett vilka 

ekonomiska fördelar detta kunde ge. Den stora skillnaden var dock att detta oavkortat nu gick 

till statskassan och inte kom lokalbefolkningen tillgodo i samma utsträckning.91 

 
Gustav Vasa inser att missnöjet gror ute i landet och att bönderna i huvudsak inte accepterar 

de reformer som Vasa nu infört. Den katolska kyrkan uppmuntrar bönderna till motstånd för 

att på så sätt försöka bevara sin ställning i landet. Vasas sätt att bemöta kritiken är att förbjuda 

och landsförvisa ledande företrädare och representanter i landet såsom tryckare Hans Brask, 

som var starkt förknippad med den katolska kyrkan.92  

 

                                                        
89 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket, 420. 
90 Alvemo. Dackefejden - Det stora upproret, 33 – 34. 
91 Ibid, 27. 
92 Ibid, 51. 



Daniel Johansson datum  

Försvarshögskolan vt. 2016 2016-06-10 

SA – Krigsvetenskap, 15 HP 

 

 

  35 

Kungens fogdar var de som ytterst ansvarade för lag och ordning i landet på mandat från 

konungen samt driva in skatter och tillse att dessa betalades. Detta medförde ett antal 

konflikter på lokal nivå där skillnader mellan centralmakt och överhet visavi undersåtar och 

lokala bönder lyser igenom. Våldsyttringar var ofta förekommande, både från Vasas män där 

bönder pryglades för att statuera exempel men också från bönderna där fogdars gårdar stacks i 

brand.93 

 
Det medeltida samhället var starkt präglat av våld och Vasas fogdar var våldsamma i sin 

yrkesutövning för att de vid vissa tillfällen får antagas varit tvingade till det. Makt och 

maktutövning baserades i stor utsträckning på våld och förutsatte tillgång till våldsmedel i 

form av knektar. Våldet under 1500-talet och Dackefejden var i stora drag socialt och 

strukturellt betingat.94 

(III) Slutsatser avseende drivkrafternas betydelse och dess kopplingar till 
Kilcullens teorier 

 
Gustav Vasa har svårt att identifiera upprorets drivkrafter. Han lever under en lång period i 

villfarelsen att upproret är riktat mot honom som person och att det är kungamakten som 

upprorsmakarna är ute efter.  I själva verket är det förändringarna och reformerna som Vasa 

infört som de lokala bönderna motsätter sig. Vasa har därför svårt att bemöta de lokala 

böndernas argument för upproret som förs fram av Nils Dacke. När Vasa sedan förbjuder viss 

handel och dessutom ännu hårdare försöker reglera gränshandeln ökar Gustav Vasa snarare på 

böndernas missnöje. 

 
Då Vasa misstolkat orsakerna till upproret blir åtgärderna för att motverka upproret till del 

verkningslösa. Vasa blir istället reaktiv i sin upprorsbekämpning och genomför vid ett antal 

tillfällen operationer riktade mot bondesamhällen av ren vedergällnings-karaktär, något 

Kilcullen påpekar bör undvikas. Vasa blir vid upprepade tillfällen kortsiktig i sina åtgärder 

och tappar både initiativet och de långsiktiga strategiska målsättningarna.  

 
Det rådde stora skillnader i uppfattning mellan centralmakten i Stockholm och det lokala 

bondesamhället i Småland avseende hur lag och ordning skulle upprätthållas. Troligtvis 

                                                        
93 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket, 371 – 372. 
94 Hallenberg. ”Militär eller civil? Kungatjänare och våldsverkare före professionaliseringen” Militärhistorisk 
Tidskrift 2002, 160. 
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innebar detta att ett antal konflikter uppstod i onödan mellan Vasas fogdar och den lokala 

ledningen då Vasas fokuserade på upprorsmakarna istället för på det lokala samhället.  

 
Det återfinns i det empiriska materialet få tillfällen under Dackefejden där Vasa agerar i syfte 

att försöka vinna lokalbefolkningens förtroende som utgår från ömsesidig respekt. Det får 

antas att detta är en avspegling av det våld som strukturellt förekom i samhället under 

perioden för Dackefejden. Det paradoxala i detta är at Vasas förtroende bland de lokala 

bönderna ute i landet snarare ser ut att öka ju mer våld som används. Detta hänger troligen 

samman med tankar om att en stark ledare inte ska visa tecken på svaghet utan visa stor 

handlingskraft. När Gustav Vasa med hjälp av sina fogdar och en ökad grad av 

våldsanvändning sakta vänder motgångarna till framgång ökar också Vasas förtroende ute i 

landet hos de lokala bönderna. Detta sker dock snarare genom hot än ökad ömsesidig respekt.   

4.6 Sammanfattande analys av Gustav Vasas agerande under Dackefejden och 
dess koppling till Kilcullens teorier om upprorsbekämpning 

 
Kilcullens teorier utgår i stor utsträckning från perspektivet kunskap. Kunskap om upproret 

som fenomen, dess drivkrafter, dess orsaker till uppkomst och upprorets aktuella aktörer. 

Genom att vara väl familjär med de olika beståndsdelarna menar David Kilcullen att 

upprorsbekämpningen kan anpassas utifrån rådande omständigheter. 95  Det finns ingen 

universallösning som går att praktisera på alla uppror vid upprorsbekämpning. Kilcullen 

påtalar dock att vissa åtgärder fungerar bättre än andra och det är dessa Kilcullen bygger sina 

teorier på.  

 
Redan i det inledande skedet uppvisas en avsaknad av kunskap hos Gustav Vasa när det 

kommer till just konfliktens orsak och dess drivkrafter. Det finns i detta läge få, om ens några, 

tillfällen under Dackefejden då Vasas agerande går att koppla till Kilcullens teorier om 

upprorsbekämpning.  

 
Istället påvisar det empiriska materialet över Dackefejden att mycket av Gustav Vasas 

agerande går helt emot David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning. Vasa har en väldigt 

begränsad bild av vad som driver upproret och orsakerna till att Nils Dacke lyckas ena de 

lokala bönderna vilket gör att Vasa initialt har svårt att ta initiativet i konflikten.   

 

                                                        
95 Kilcullen. Counterincurgency, 2-3. 
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Den lokala administrationen nyttjar Vasa till att i första hand driva in skatt och genom hot och 

våld påtvinga det lokala samhället regler stadfästa i Stockholm av centralmakten. Kilcullen 

påtalar i sina teorier vikten av att bygga förtroende och skapa nätverk med lokala 

företrädare,96 detta praktiserar Vasa i tämligen begränsad utsträckning. Det är först senare i 

konflikten som de lokala bönderna lyckas göra sina röster hörda och Vasa utvecklar något 

som påminner om en dynamisk dialog med lokalbefolkningen.  

 

Mycket av Vasas agerande under Dackefejden präglas av en hög grad av våldsanvändning. Få 

likheter går att återfinna i Kilcullens teorier där ett av huvudbudskapen är att motverka 

upprorsmakarnas teorier och målsättningar, inte dess styrkor.97 Tvärtemot detta uppvisar Vasa 

istället ett reaktivt beteende där lokala uppror slås ner med en hög grad av våldsanvändning. 

Gustav Vasa ägnar sig vid ett flertal tillfällen snarare åt hämnd istället för att implementera 

långsiktiga strategiska mål. I Kilcullens teorier framställs detta som direkt kontraproduktivt. 

4.7 Sammanfattande resultat av Gustav Vasas agerande under Dackefejden 
och dess koppling till Kilcullens teorier om upprorsbekämpning 

 

Sammantaget är det väldigt lite i David Kilcullens teorier som går att återfinna i Gustav Vasas 

agerande under Dackefejden. Vissa små händelser och ageranden finns men huvuddragen i 

Kilcullens teorier; att bekämpa drivkrafterna bakom upproret och att fokusera på 

befolkningen, lyser med sin frånvaro vid analys av det empiriska materialet. Gustav Vasas 

använder sig av betydligt mer våld än vad Kilcullen rekommenderar i sina teorier. Vissa 

skeenden under Dackefejden är att jämställa med kontraproduktiv verksamhet enligt David 

Kilculens teorier om upprorsbekämpning då Vasa blir reaktiv i sitt agerande och till stor del 

fokuserar på upprorsmakarna och inte på befolkningen.   

 

Det är först i slutet av Dackefejden och i omedelbar anslutning till fredsavtalet som Vasa 

uppvisar skeenden som leder till mer bestående åtgärder hos lokalbefolkningen. David 

Kilcullen trycker i sina teorier på att det inte finns något egenvärde i att nedkämpa 

upprorsmakarna om dessa går att omvända.98 Vasa gör detta med delar av upprorsmakarna då 

Gustav Vasas erbjuder upprorsmännen anställning i kronans tjänst.  

                                                        
96 Kilcullen. Counterincurgency, 37. 
97 Ibid, 45. 
98 Ibid. 
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Denna studie påvisar stora skillnader mellan Kilcullens teorier och det faktiska agerandet av 

Vasas förband under Dackefejden. Det är främst agerandet i förhållande till bruket av våld 

som avviker från Kilcullens teorier. I detta avseende genomför Gustav Vasa operationer mot 

Dackes upprorsmakare som till sin karaktär snarare påminner om hämndaktioner än 

operationer mot en analyserad målbild.  

 

 ”Do not be drawn into purely reactive operations: focus on the  

 population, build your own solution, futher your game plan, and 

 fight the enemy only when he gets in the way. This gains and keeps the 

 initative.”99 

 

Vasas försök till att närma sig befolkningen överensstämmer bättre med Kilcullens teorier. 

Teorierna betonar vikten av folklig förankring. Både upprorsmakarna såväl som styrkan som 

bekämpar upproret har till del samma tyngdpunkt; att behålla kontakten med befolkningen.100  

Diskrepanserna mellan teori och praktik är som mest påtagliga i förhållande till David 

Kilcullens teorier när det gäller initiativ och långsiktighet. Inom andra områden, såsom 

befolkningens betydelse, är deltat mellan teori och praktik mindre. Kilcullen betonar 

brukandet av våld vid upprorsbekämpning och att inte förlora initiativet vid en operation. 

Strävan efter ett begränsat användande av våld är så central i Kilcullens teorier, och studien 

uppvisar så avvikande resultat vad gäller våldsanvändningen, att resultatet av studien får 

anses peka på att David Kilcullens teorier inte är tillämpbara på Dackefejden.  

  

                                                        
99 Kilcullen. Counterincurgency, 48. 
100 Ibid, 9. 
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5. Reflektion och kritik avseende David Kilcullens teorier 
kopplat till Dackefejden  

 
David Kilcullens teorier utgår i grunden från tidigare teorier om upprorsbekämpning, där 

David Galula kanske är den mest dominerande. Galulas teorier, publicerade i boken 

Counterincurgency Warfare,101 har sedan utvecklats av Kilcullen med erfarenheter från Irak 

och Afghanistan. Det är tydligt att Kilcullen har att förhålla sig till moderna företeelser såsom 

nyhetsmedia, internet och social media samt omvärldens låga acceptans för våld. 

Människolivets värde och befolkningens väl är viktiga parametrar i Kilcullens teorier; s.k. 

population-centric.102 Möjligen är det parametrar som våldsanvändning och acceptansen för 

våld i samhället som svarar på frågan varför Kilcullens teorier i så begränsad utsträckning går 

att återfinna i Gustav Vasas agerande under Dackefejden.  

 
Dagens upprorsbekämpning genomförs i ett samhälle präglat av teorier om nationalstaten, där 

lag och ordning är fast förankrad i en samhällsstruktur accepterad av befolkningen. Så var inte 

fallet i Sverige under medeltiden och perioden för Dackefejden. De konflikter som förekom 

innan och i anslutning till bildandet av nationalstaten ger snarare bilden av kriminella rövare 

som plundrar och skövlar byar. Det var först långt senare som dessa upprorsmakare sågs som 

kombattanter i en irreguljär armé. Antar vi att Vasa stämplade Nils Dacke och dennes 

upproriska bönder som kriminella rövarband är det lättare att förstå varför Vasa agerade som 

denne gjorde i samband med upprorsbekämpningen under Dackefejden.  

 
Kilcullen påtalar i sina teorier behovet av att eventuella lokala styrkor som bildas i syfte att 

slå ner upproret ska spegla upprorsmakarna och dess lokala samhälle.103 Möjligen var det 

medeltidens acceptans för våld i samhället som tvingade fram ett våldsamt agerande hos 

Gustav Vasas fogdar. 

 

Historisk forskning kring just brottslighet och repressalier under 1500-talet vittnar om att våld 

och våldsbrott varit betydligt mer förekommande under 1500-talet än under andra perioder. 

Hallenberg understryker i sin bok att det inte går att hänvisa till att Vasas fogdar skulle varit 

extra våldsamma eller utgjorts av sadistiska våldsförespråkare. Snarare fanns konflikten 

                                                        
101 Galula. Counterinsurgency Warfare,  
102 Ibid, 6. 
103 Ibid, 42. 
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inbyggd i dåtidens samhällssystem. 104  Fogdarna skulle företräda lag och ordning och 

upprätthålla våldsmonopolet i ett samhälle där många ansåg sig ha rätten att ta till våld då så 

krävdes. Det finns exempel då fogdar friats från misstankarna om dråp efter att de vid 

tillrättavisning av tjänstefolk råkat slå ihjäl vederbörande.105 1500-talets bondesamhälle var 

starkt präglat av det strukturella våldet i samhället, något som David Kilcullens teorier inte tar 

hänsyn till. Denna teoristudie; som prövar David Kilcullens teorier på en historisk händelse 

under 1500-talet, påvisar tecken på att Kilcullens teorier inte är tidlösa och att de är tämligen 

påverkbara för andra samhällsförutsättningar än de som var gällande vid tiden för 

författandet.106  

 

Analysen uppvisar en stor diskrepans mellan Kilcullens teorier när det gäller våldsanvändning 

och hur de facto Gustav Vasa agerade under Dackefejden. Studien har inte för avsikt att här 

försöka analysera huruvida resultatet varit ett annat om Kilcullens teorier nyttjats i högre 

utsträckning. Det kan dock konstateras att Vasa, trots en betydligt högre grad av våld än vad 

Kilcullens teorier förespråkar, lyckades avbryta upproret. Detta genom att hejda 

upprorsmakarnas tillväxt och rekrytering bland de lokala bönderna.  

 

Detta fenomen ter sig intressant när vi ser på var i världen Kilcullens teorier om 

upprorsbekämpning kommit att praktiseras. Den amerikanska doktrinen för 

upprorsbekämpning baseras till stor del på David Kilcullens teorier. Den amerikanska armén 

och den amerikanska marinkårens fältmanual107 för upprorsbekämpning refererar till David 

Kilcullens teorier och har nyttjats under de senaste årens konflikter i Afghanistan och Irak. Vi 

kan anta att den också till del utgör grunden för kommande operationer mot IS i Syrien. En 

militär styrka som bedriver operationer utifrån Klcullens teorier i ett område där det 

strukturella våldet på en högre nivå finns accepterat i samhället riskerar möjligen att framstå 

som underlägsen och svag. Dagens lagrum 108  och samhällsstruktur tillåter dock inte ett 

agerande som påminner om Gustav Vasas reaktiva hämndaktioner. Det har funnits en tendens 

till urvattning när det gäller tillämpningen av folkrätten i samband med upprorsbekämpning 

under 2000-talet. Individer har hållits i förvar utan rättslig prövning på platser som 

                                                        
104 Hallenberg. Kungen, fogdarna och riket, 372. 
105 Ibid, 373. 
106 Med detta avses tidsperioden 2005 – 2009 och konfliktens miljö i Irak och Afghanistan.  
107 U.S. Army and U.S. Marine Corps Counterinsurgency, FM 3-24/MCWP 3-33 
108 Med lagrum menas här Genèvekonventionerna, Konventionen mot tortyr samt FN-stadgan. 
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Guantanamo Bay 109  eller Bagram Air Base 110  och mellanstatliga fångtransporter med 

obefintlig dokumentation har varit legio. Upprorsmakare har stämplats som ”illegala 

kombattanter” vilket gjort att de inte åtnjutits skydd utifrån krigets lagar. Någon rättslig 

prövning har inte förkommit och de frihetsberövade har utsatts för förhörsmetoder som i 

efterhand stämplats som tortyr av olika människorättsorganisationer.  Allt detta kan tolkas 

som ett led i att kringgå gällande lagar och praxis vid konflikter och krig i dagens samhälle. 

Effekten av detta är ifrågasatt och i boken The Senat Intelligence Committee  Report on 

Torture111 publiceras fakta som pekar på att effekten snarare varit negativ vid nyttjande av 

dessa metoder. Fenomenet är intressant utifrån aspekten att militära ledare och politiker funnit 

ett behov av att nyttja en högre grad av våld än vad som förespråkas i de teorier som 

praktiserats. Utan att ta ställning för resultat eller önskad utveckling av våldsanvändningen 

kan det dock konstateras att när diskrepansen mellan upprorsteorierna och 

samhällsstrukturens våldsacceptans blir för stor är inte teorierna alltid giltiga och praktiskt 

tillämpningsbara.    

 

Studier av upprorsbekämpning, både dess teorier men också dess handlingar, påvisar 

upprorsbekämpningens komplexitet. Kilcullens teorier strävar efter att vara så konkreta som 

möjligt och har därför karaktären av anvisningar hur en styrka rent hantverksmässigt bör 

agera för att nå framgång i sin upprorsbekämpning. Dock betonar Kilcullen att upproret måste 

beaktas med ett bredare perspektiv där de politiska krafterna inte kan skiljas från de militära. 

Ett närmande mellan de militära och de civila sektorerna i dagens konflikter har varit 

nödvändigt för att upprorsbekämpning ska nå framgång. Kilcullen återkommer i sina teorier 

till just vikten av civila inslag i samband med att operationen genomförs, inte som en 

efterverkning; 

  

                                                        
109 Amerikansk flottbas på Kuba med fängelsefaciliteter som nyttjats i kampen mot terrorismen.     
110 Amerikansk militärbas i Afghanistan med fängelsefaciliteter som bemannats av amerikanska 
säkerhetsorganisationer vid efterspelet av terrorattacken 2001.  
111 United States Senate. The Senat Intelligence Committee  Report on Torture. Boston: Melville House, 2012, 
38. 
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 ”Counterinsurgency is armed social work: an attempt to redress basic  

 social and political problems while being shot at. This makes civil affairs 

 a central counterinsurgency activity, not an afterthought. -- You need 

 intimate cooperation with interagency partners here – national,  

 international and local.”112   

 

För Gustav Vasa var politiken vid perioden för Dackefejden en naturlig del av vardagen. Vasa 

hade sedan dennes kröning 1523 kämpat hårt för att ena Sverige och verkade under hela sin 

tid som kung för införandet av nationalstaten. Vasa hade genom sina fogdar runt om i landet 

försökt införa en enad syn på förvaltning, skattesystem och handel. Här i dessa frågor finner 

vi troligtvis också orsaken till upproret; förändringen av böndernas levnadsvillkor. I samband 

med upproret hade Vasa redan ett etablerat nätverk med lojala fogdar som underlättade i 

kontakt med bönderna. Bönderna och de lokala makthavarna var dock inte vana vid att 

makten utgick från centralt håll utan hade fram till dess i hög grad levt ett autonomt liv. Även 

om Gustav Vasa inte bedrev civil och militär samverkan med ett brett samarbete så 

återspeglas delar av Kilcullens teorier när det kommer till hur Vasa agerar gentemot 

civilbefolkningen, inte minst de upprorsmakare som väljer att byta sida. När Vasa i slutet av 

upproret, på uppmaning av folket, avsätter personal ur de egna leden samt införlivar lokala 

upprorsmakare i de egna förbanden uppvisar Vasa en helt annan förståelse för folkets 

betydelse.  Detta är inte den uteslutande faktorn till Vasas framgångar men påvisar ändå 

vikten av upprorsbekämpning med folket i fokus. Företeelser som dessa förstärker David 

Kilcullens teorier när det gäller att vinna befolkningens förtroende. Kilcullen menar att är det 

en enda sak som ska få råda vid upprorsbekämpning så är det just att återta initiativet genom 

att vinna människors förtroende. 

 

Studien har konstaterat att David Kilcullens teorier är till del tillämpbara på en nationell 

konflikt som Dackefejden i Sverige år 1542-1543. Det är vanskligt att säga att delar av 

Kilcullens teorier inte är tidlösa. Det kan dock fastläggas att teorierna i förhållande till 

Dackefejden divergerar när det gäller våld och våldsanvändning. Orsakssambandet till detta 

utgår inte säkert från tidsaspekten utan kan möjligen bero på skillnader i samhällsstruktur och 

                                                        
112 Kilcullen. Counterincurgency, 43. 
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socioekonomiska förutsättningar. Att Kilcullens teorier ur ett civil-militärt angreppssätt går att 

koppla till företeelser under Dackefejden förstärker teorierna att krig och konflikt inte uppstår 

som egna företeelser utan är en del av politiken113, detta oavsett när i historien konflikten 

utspelar sig.  David Kilcullens teorier tar höjd för den breda aspekten på upprorsbekämpning 

där politiska-, militära- och socioekonomiska målsättningar måste mötas för att lyckas vid 

upprorsbekämpning.  Det är troligen därav som Kilcullens teorier fått så stor genomslagskraft. 

5.1 Betydelse av studiens resultat 
 
Resultatet av denna studie har påvisat att Kilcullens teorier om upprorsbekämpning inte i är 

fullt tillämpbar på Gustav Vasas agerande under Dackefejden. Som nämnts tidigare har 

Kilcullens teorier fått utgöra grunden till flertalet doktriner och reglementen för 

upprorsbekämpning. Sverige och Försvarsmakten har under de senaste åren utvecklat sin 

förmåga till att tillgodogöra sig erfarenheter dragna från internationella operationer såsom 

insatsen i Afghanistan.114 Dessa har efter hand omhändertagits av skolor och centra inom 

Försvarsmakten för att nyttjas vid utbildning, framtagning av nya reglementen samt 

doktrinstudier. Ett sådant exempel är Försvarsmaktens Handbok irreguljära styrkor115 där 

paralleller dras till bl.a. Kilcullen och konflikten i Afghanistan. Studiens resultat visar dock på 

betydelsen av ytterligare forskning innan dylika erfarenheter omsätts till teorier som får 

utgöra grund för doktriner, utbildning och reglementen. Faktiska erfarenheter skall beaktas 

men måste studeras i en annan kontext för att analysera i vilken utsträckning dessa är 

tillämpbara i en annan konfliktsituation. Utan en sådan analys riskerar teorierna att bli 

obrukliga tämligen omgående. Det är dock efter denna studie inte möjligt att permanent 

avfärda Kilcullens teorier som tidsbundna och obsoleta vid historiska studier av 

upprorsbekämpning. Möjligen beror diskrepansen mellan Kilcullens teorier och Vasas 

agerande på den då rådande acceptansen för våld.  

 

                                                        
113 Jmf. Carl von Clausewitz teorier; Kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Clausewitz. 
Om kriget, 42. 
114 Vid Försvarsmaktens Högkvarter finns organiserat avdelningen för erfarenhetsanalys, (HKV INSS ANA 
ERF).  
115 Försvarsmakten, FM UndSäkC. Handbok irreguljära styrkor Fiktiv motståndare del 3, Stockholm: Grafisk 
produktion 
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Tidigare forskning har med ett positivt resultat kunnat tillämpa Kilcullens teorier på historiska 

händelser.116 Det ger vid handen att ytterligare studier utifrån historiskt källmaterial bör göras 

där Kilcullens teorier prövas.   

5.2 Fortsatt forskning 
 

För att ytterligare pröva validiteten i David Kilcullens teorier bör framtida studier göras 

utifrån händelser som präglats av hög grad av våld. Det finns en uppsjö av historiska uppror 

som utspelade sig under 1800-talets sista hälft då forna kolonier försökte slår sig fria från sina 

respektive kolonialmakter. 

 
I dåvarande Brittiska Östafrika117 stred Masaikrigare och Kikuyu mot britter som beväpnade 

med automatvapen orsakade enorma mängder dödsoffer.118 

 
I det forna Tyska Östafrika119 stred tyska förband mot Herero och Hotentot som resulterade i 

stort antal spillda människoliv 1870.120 

 
Listan kan göras lång men ett av de mer våldsamma exemplen på upprorsbekämpning är 

Zulukriget år 1879. Brittiska Imperiet i nuvarande Sydafrika slår då ner vad man betecknar 

som ett uppror från kejsardömet Zulu. De brittiska styrkorna är tekniskt överlägsna och 

mycket våldsamma under sina operationer. Kulsprutan gör här sin egentliga entré hos de 

brittiska förbanden och medför enorma förluster på motståndarsidan.121 

 

En fortsatt studie där David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning prövas mot skeenden 

under Zulukriget skulle ytterligare leda till evidensen för att om möjligt förstärka eller 

falsifiera Kilcullens teorier avseende upprorsbekämpning.    

  

                                                        
116 Exempel på detta är Mårten Möllgård som prövat Kilcullens teorier på Frankrikes upprorsbekämpning i 
Algeriet.  
117 Nuvarande Uganda och Kenya 
118 Robert B. Edgerton. Africa´s Armies - From honor to infamy. Oxford: Westview, 2002, 37. 
119 Nuvarande Namibia och Kamerun  
120 Edgerton. Africa´s Armies - From honor to infamy, 39. 
121 Ibid, 23. 
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