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ABSTRACT: 

 
In today's modern society western countries have adopted a regular doctrine for future wars, even 

though an irregular method have been proven effective against the modern regular army. Due to a 

balance between the superpowers the doctrines stay the same, but for smaller nations the balance is 

of lesser importance. The aim of this thesis is to shine light on the problem, and try to give argu-

ments for a discussion about how Sweden and other smaller nations can use irregular warfare in 

order to defend themselves against bigger nations. In order to do that this thesis will investigate how 

revolutionary guerrilla warfare theory can be applied on international conflicts. Guerilla warfare is 

the tactic of choice primarily since history show that small numbers can win against overwhelming-

ming odds. By Using Robert Tabers theory about successful guerilla warfare, this thesis will com-

pare the war in Vietnam and the second Boer war in order to see how Tabers theory was used or not. 

The research shows that Tabers theory indeed was used in both conflicts and can somewhat be used 

to describe the outcome of each conflict. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den reguljära krigföringen har i modern tid blivit den mall som vi i väst utgår ifrån, men näs-

tan parallellt med den reguljära krigföringen har irreguljär krigföring utvecklats. Den irregul-

jära krigföringen har genom tiden visat hur mindre stater gång på gång lyckas utmana större 

nationer med förvånansvärt goda resultat.1 Det finns även exempel på inbördeskrig, där upp-

ror eskalerat till en öppen konflikt mellan upprorsmakare och statliga reguljära styrkor där 

den irreguljära parten med hjälp av gerillakrigföring stått som segrare.2  

 

Antulio J. Echevarria skriver i sin avhandling ”Preparing for one war and getting another?” 

hur USA som förfinat den reguljära krigföringen till perfektion aktivt blundat för den effekt 

som irreguljär krigföring uppvisat. Den amerikanska oviljan till förändring beror enligt 

Echevarria på att det finns två motståndare i den amerikanska doktrinen. En nuvarande mot-

ståndare och en tänkt. Den tänkta motståndaren står som motiv för den reguljära doktrinen 

medan den reella motståndaren som består av en irreguljär part hanteras som ett sidospår. Mo-

tivet för detta är att nuvarande motståndaren inte utgör något större hot för den amerikanska 

hemmaplanen vilket den tänkta gör. På så vis är den amerikanska armén dimensionerad för ett 

annat hot än det hotspektrum som växte fram i anslutning till kalla kriget och Vietnam. 3 Som 

stöd för detta argument lyfter John A. Nagl fram i sin bok ”Learning to eat soup with a knife” 

att en anledning till en doktrinär förändring kan ligga i att delar av den civila befolkningen 

med stöd av enskilda militära befäl hävdar att den nationella säkerheten inte kan upprätthållas 

med nuvarande doktrin.4 En situation som i modern tid tydligen inte uppstått. 

 

Echevarria lyfter upp kriget i Irak som ett exempel där USA visade en mycket god förmåga 

när det kom till att möta den reguljära irakiska armén, men mötte stora problem efter att mot-

ståndaren anpassat sin taktik till en irreguljär metod.5 Robert Taber menar att den irreguljära 

                                                 
1 T.ex, Vietnamkriget,  Boerkriget, Irakkriget 
2 T.ex, Kubarevolutionen, Kinesiska inbördeskriget (1927-1936) 
3Echevarria, Antulio Joseph, Preparing for one war and getting another?, Strategic Studies Institute, U.S. Army 

War College, Carlisle, PA, 2010 http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf S. V 
4 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 2005[2002] S. 3 
5 Echevarria, Antulio Joseph, Preparing for one war and getting another?, Strategic Studies Institute, U.S. Army 

War College, Carlisle, PA, 2010 http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf S. 1-2 

http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf
http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf
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metoden får sin kraft från den reguljära strukturen. Genom att möta komplexiteten och storle-

ken på den reguljära styrkan med raka motsatsen når en irreguljär part framgång.6 

 

Kärnan i förståelsen för varför nationer, inte anpassat sig bättre för att möta den irreguljära 

krigföringen menar Echevarria ligger i tradition och omvärldsläge. En förändring i taktik och 

doktrin kan för ett land med många tänkbara fiender förändra stabiliteten.7 Ett exempel skulle 

kunna vara ett scenario där USA valde att fokusera på att enbart möta upp hotet från en irre-

guljär motståndare, då skulle balansen med Ryssland som en reguljär motståndare rubbas vil-

ket renderar landet sårbart för angrepp. Ovanstående resonemang indikerar ett mönster där 

stormakter trots sin överlägsna vapenmakt har en svaghet gentemot mindre stater, framförallt 

pågrund av att deras överlägsenhet enligt Taber är en sårbarhet mot en irreguljär motståndare. 

Men också deras enligt Echevarria oförmåga att förändras kopplat till maktbalansen i världen.  

1.2 Problemformulering 

Många nationer för en mer nationalistisk politik vilket kan förändra framtidens konflikter, där 

fokus flyttas från bekämpning av en irreguljär motståndare till mellanstatliga konflikter. Ryss-

lands anfall av Ukraina är ett exempel på detta. I ett sådant scenario blir mindre nationer ex-

tremt sårbara för stormakter som i en reguljär kraftmätning har numerären på sin sida. Då 

maktbalansen för reguljär krigföring främst gäller stormakter finns det en möjlighet för 

mindre nationer att bryta det reguljära mönstret och adoptera en mer irreguljär doktrin med 

hänsyn till dess effekt mot en reguljär motståndare. Men vilka delar av den irreguljära striden 

är avgörande i en konflikt mellan reguljära och irreguljära förband? Forskningen ämnar att 

med en teori för lyckad irreguljär krigföring jämföra Vietnamkriget och det andra Boerkriget 

för att därigenom få faktorer som är avgörande vid nyttjandet av irreguljär krigföring i mel-

lanstatliga konflikter. 

1.3 Tidigare forskning 

Inledningsvis eftersöktes material som kan förklara varför västländer inte använder irreguljär 

krigföring i sina egna doktriner. Den mest relevanta forskningen i det området var Antulio 

Echevarrias avhandling; ”Preparing for one war and getting another?” Det är en relevant av-

                                                 
6 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 20 
7 Echevarria, Antulio Joseph, Preparing for one war and getting another?, Strategic Studies Institute, U.S. Army 

War College, Carlisle, PA, 2010 http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf S. 2-3 

http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf
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handling då den lyfter problematik som finns i ett till del stagnerat doktrinärt system. Proble-

matiken som Echevarria lyfter upp är till del menad för USA:s bekämpning av irreguljära för-

band, men det går även se problematiken för mindre stater som iochmed allianser och dragits 

in i samma doktrinära system som övriga.8 John A. Nagl hävdar också att just militära organi-

sationer är dåliga på att anpassa sig doktrinärt till nya situationer. Även i denna debatten 

handlar anpassningen till bekämpning av en irreguljär motståndare.9  

 

Inom irreguljär krigföring finns två dominerande kategorier inom forskningen, där COIN 

(Upprorsbekämpning) är den största delen. Den andra delen rör förandet av den irreguljära 

striden och avhandlar främst gerillakrigföring, med teoretiker som Mao Tse-tung och Che Gu-

evara. Che Guevara beskriver gerillakrigföringen som en kamp mellan militären och folket.10 

Detta stöds av bland andra Mao Tse-tung, dock med skillnaden att gerillakrigföring enligt 

Tse-tung skall ses som en taktik att strida efter medans revolutionär krigföring handlar om att 

störta en regim.11  

1.3.1 Forskningslucka 

Förklaringen till fokus på forskning rörande bekämpning av irreguljär krigföring istället för 

nyttjande kan ha sin förklaring i en bristande förståelse för irreguljär krigföring bland västlän-

der. Alexander Vacca och Mark Davidson skriver i sin avhandling ”The regularity of irregu-

lar warfare” hur västvärlden under en längre tid sett irreguljära konflikter som ett förbipasse-

rande fenomen, därigenom har en grundläggande förståelse för den irreguljära striden inom 

doktriner gått förlorad trots en rik historia full av lärdomar.12 

 

Vidare beskriver Vacca och Davidson hur Boerkriget är ett bra exempel på bortkastade lärdo-

mar. Boergerillan nyttjade en irreguljär taktik som skapade stora problem för motståndaren. 

Mindre grupper som bedrev en effektiv irreguljär krigföring mot en reguljär motståndare. 

Men en stor del av lärdomarna, dels vad gäller Boergerillans effektiva sätt att föra striden eller 

                                                 
8 Echevarria, Antulio Joseph, Preparing for one war and getting another?, Strategic Studies Institute, U.S. Army 

War College, Carlisle, PA, 2010 http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf S. V 
9 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 2005[2002] S. 8-9 
10 Guevara, Ernesto, Guerrilla warfare, Authorized ed., LeftWord Books, New Delhi, India, 2009 S. 16  
11 Chaliand, Gerard (red.), Guerrilla strategies: an historical anthology from the Long March to Afghanistan, 

University of California Press, Berkeley, 1982 S. 7 
12 Vacca W.Alexander, Davidson Mark, The regularity of irregular warfare, 2011 S. 25 

http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1021.pdf


Namn Oscar Ottosson datum 2017-06-12  

Kurs OP 14-17 

Sida 6 av 39 
 

motståndarens än mer effektiva COIN taktik sågs som onödiga att föra med tillbaka till 

Europa.13 

 

Det finns fall som motstrider påståendet, t. ex i A.R.B Lindermans bok ”Rediscovering irre-

gular warfare” som avhandlar SOE (Special Operations Executive). SOE nyttjade gerillakrig-

föring under andra världskriget, detta till stor del tack vare en av frontfigurerna, Colin Gubb-

bins. Gubbins nyttjade både egna och bokförda lärdomar från tidigare irreguljära konflikter, 

där ibland även Boerkriget.14 Men som bevis för Vacca och Davidsons teorier, så lades SOE’s 

verksamhet ner år 1946. Detta trots SOE’s avgörande roll. Förbandet verkade och lades ner 

under hemlig stämpel, mycket på grund av att det fanns en ovilja att erkänna denna nya krig-

föring som effektiv. 15 

 

Även fast den irreguljära krigföringen är erkänt effektiv så ses den fortfarande som en taktik 

för motståndare och ett förbipasserande fenomen vilket kan vara anledningen till att vi i väst 

nyttjar en i regel reguljär doktrin, och även fast förändringar sker så är det inom den ramen. 

Detta kan vi se i t.ex. Colin S. Grays avhandling ”Irregular enemies and the essence of strat-

egy: Can the american way of war adapt?” Som syftar till en doktrinär förändring kopplat till 

en irreguljär krigföring. Men även här diskuteras den irreguljära striden som något endast värt 

att bekämpa, medan den reguljära striden är här för att stanna och bör ses som det enda rim-

liga sättet att föra krig på.16 

 

Den reguljära balansen gynnar stormakter snarare än mindre nationer som inte har resurser 

nog att följa kapprustningen. Med hänsyn till tidigare forskning blir det relevant att undersöka 

vad som ger irreguljär krigföring framgång mot reguljär krigföring. Detta för att ge mindre 

nationer ett alternativ till den reguljära krigföringen. Då gerillakrigföring har visat sig vara av-

görande i revolutioner där en mindre part segrar över en numerärt och tekniskt överlägsen 

part, vill detta arbete bidra till forskningen genom att se om framgångsfaktorer för gerillakrig-

föring även kan förklara utfallet av mellanstatliga konflikter som hade irreguljära parter. För-

                                                 
13 Vacca W.Alexander, Davidson Mark, The regularity of irregular warfare, 2011 S. 25-26 
14 Linderman, A. R. B., Rediscovering irregular warfare: Colin Gubbins and the origins of Britain's Special Op-

erations Executive, 2016 S. 39 
15 Ibid S. 178 
16 Gray, Colin S., Irregular enemies and the essence of strategy [Elektronisk resurs] : can the American way of 

war adapt?, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle, Pa., 2006 S. 18 
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klaringsfaktorer som förklarar utfallet av respektive konflikt, kan skapa ett bidrag till forsk-

ningen där framgångsfaktorer för irreguljär krigföring främst lämpat för mindre nationers 

kamp mot större blir tillgängliga vilket förhoppningsvis kan gynna nationer såsom Sverige. 

1.4 Syfte 

Robert Taber för i sin bok ”The war of the flea” ett resonemang om vad som är bidragande 

för en lyckad gerillakrigföring med stöd från teoretiker som Mao Tse-Tung och Che Guevara. 

Denna forskning syftar till att definiera de mest vitala faktorerna för den framgångsrika geril-

lakrigföringen och försöka förklara utfallet i det andra Boerkriget och Vietnamkriget med 

dessa. De två valda konflikterna är relevanta främst av två anledningar; Dels för att båda är av 

irreguljär art, men också för utfallet av den irreguljära striden i respektive konflikt är olika. 

Båda konflikterna karakteriserats också av liknande drag, där en mindre stat nyttjar en irregul-

jär metod för att försvara sig från en militärövermakt.  

 

Forskningens syfte är att identifiera ett antal framgångsfaktorer för irreguljär krigföring i mel-

lanstatliga konflikter med en grund i gerillakrigföring där en mindre part besegrar en större. 

Undersökningen och resultatet skall förhoppningsvis kunna bidra med en irreguljär infallsvin-

kel till debatten om framförallt mindre nationers försvar. Främst genom att påvisa effekten 

den irreguljära striden ger vilket bjuder in till nya tankesätt för mindre nationer Såsom Sve-

rige. Förhoppningsvis kan denna forskning inleda en debatt inom krigsvetenskapen som hand-

lar om att irreguljär krigföring, närmare bestämt gerillakrigföring är en metod som inte bara 

skall ses som något motståndaren nyttjar eller en revolutionär metod. Utan även som något 

som mindre nationer i väst, t. ex Sverige kan nyttja. Debatten som förhoppningsvis följer blir 

relevant för Officersprofessionen då det kan utveckla ledarskapet och taktiken som nyttjas av 

officerare i en riktning där de resultat vi förväntas nå faktiskt rimmar med den förmåga vi har 

i form av manskap och material. Forskningen kan också hjälpa professionen med en förståelse 

för hur effektivt gerillakrigföringen är rent taktiskt mot den reguljära motståndaren. En insikt i 

den debatten kan skapa en högre förståelse på flera nivåer i Försvarsmakten vilket i framtiden 

kan underlätta och förbättra en möjlig anpassning till en mer irreguljär doktrin. 

1.5 Forskningsfråga 

Nedan presenteras den forskningsfråga som detta arbete kretsar runt. Utöver huvudfrågan äm-

nar forskningen även svara på två delfrågor för att på ett tydligare sätt rama in huvudfrågan. 
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 1.5.1 Huvudfråga 

• Kan Robert Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring förklara utfallet i två mel-

lanstatliga irreguljära konflikter? 

 1.5.2 Delfrågor 

• Delfråga 1: Kan Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring förklara den nordviet-

namesiska segern i Vietnam? 

• Delfråga 2: Kan Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring förklara Boerstaternas 

förlust i andra Boerkriget? 

1.6 Avgränsningar 

Forskningen kretsar kring två konflikter och en teori. För att bottna i teorins betydelse för re-

spektive konflikt är fallstudien av dessa avgränsad till att övergripligt beskåda konflikterna för 

att få en så samlad helhetsbild som möjligt. Det vill säga, forskningen kommer att undvika att 

gå in på enskilda slag eller händelser utan fokusera på en högre nivå för att på så sätt få en 

större bild. Forskningen är också avgränsad till två konflikter med hänsyn till arbetets storlek. 

 

För att säkerställa att besvarandet av frågeställningen blir korrekt och trovärdig skulle fler 

aspekter behöva lyftas in för att förklara utgången av konflikten. Med tanke på arbetets stor-

lek så kommer forskningen undersöka huruvida dessa faktorer kan förklara utgången, med 

vetskapen om att en rad andra faktorer och aspekter säkerligen också kan förklara utgången.  

1.7 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund för arbetet som sedan mynnar ut i en pro-

blemformulering, kapitlet avslutas med presentation av forskningsfrågan samt avgränsningar 

och disposition. I kapitel två så presenteras forskningens teori i sin helhet. I kapitel tre så pre-

senteras den metod och forskningsdesign som kommer användas för forskningen. I kapitel 

fyra återfinns analysen. Inledningsvis presenteras en kortare bakgrund för respektive konflikt, 

Efter det påbörjas analysen. Inom ramen för analysen så sker en resultatredovisning kontinu-

erligt. I femte och sista kapitlet sker en sammanfattning därefter en diskussion kring resultatet 

av analysen. Slutligen kommer en rad slutsatser presenteras för att sedan återkoppla samt be-

svara forskningens frågeställning. 
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2. Teori 

Teorin i detta forskningsarbete kommer från Robert Tabers bok ”The war of the flea”. I denna 

bok resonerar Taber kring flera teorier från Guevara, Tse-Tung och Giap. Taber sammanstäl-

ler och resonerar kring dessa teorier om gerillakrigföring, samt ställer dessa mot en historisk 

bakgrund för att säkerställa en relevans. Genom att välja ut ett antal faktorer ur teorin för 

lyckad gerillakrigföring skall detta arbete undersöka om dessa faktorer kan förklara utfallet av 

Vietnamkriget och det andra Boerkriget. Faktorerna i detta hänseende skall ses som riktlinjer 

för en lyckad gerillakrigföring mot en reguljär part. 

2.1 Val av Teori 

Faktorerna för en lyckad gerillakrigföring som hämtas från Tabers bok lämpar sig bäst för 

denna forskning av den anledning att det är sammanställda lärdomar och teorier från flera 

framstående namn inom gerillakrigföringen. Taber har således säkerställt att faktorer som pre-

senteras i boken är trovärdiga och sträcker sig över flertalet år och olika konflikter.  

 

Faktorerna som väljs skall förklara den mindre partens seger mot den större och kommer där-

för väljas för att efterlikna essensen av Robert Tabers teori.  Loppans krig förklaras som en 

loppas kamp mot en hund. Loppan kan med sin storlek manövrera fritt och genom små slag 

på bred front nöta ut hunden som utan möjlighet att slå tillbaka tillslut förlorar. 17 Faktorerna 

ska söka att förklara detta förhållande då det är vad forskningen syftar till.  

2.1.1 Kritik/Försvar mot Teori 
 
Arbetet skulle kunna vinna på att nyttja Che Guevara eller Mao Tse-Tung i syfte att få en mer 

direkt källa. Det finns en relevans i det påståendet, men valet av Robert Taber som förestån-

dare för dessa teorier är baserat på en önskan om ett breddat perspektiv. Efter att ha läst texter 

från både Tse-Tung och Guevara framstår dessa teoretiker vara fokuserade på sina egna kon-

flikter. Då Taber fört samman dessa teoretiker och granskat deras teorier i en modernare kon-

text bidrar det till en säkrare teoretisk grund. En teoretisk grund där skaparen lyfter in lärdo-

mar från olika delar av världen. Utöver detta så avser uppsatsen att jämföra påståenden och ta 

stöd från Mao Tse-tung och Che Guevara under hela arbetet. 

 

                                                 
17 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 20 



Namn Oscar Ottosson datum 2017-06-12  

Kurs OP 14-17 

Sida 10 av 39 
 

Robert Tabers faktorer har sin grund i revolutionen, som Taber hävdar att gerillakrigföring de 

facto är. Vidare hävdar Taber med stöd från bland andra Guevara att gerillakrigföring kräver 

ramverket för en revolutionär process för att kunna fungera.18 Att gerillakrigföring är starkt 

förknippat med revolutioner går inte komma ifrån, däremot måste förhållandet mellan den re-

volutionära gerillakrigföringen och den rent taktiska gerillakrigföringen förtydligas. Gérard 

Chaliand skriver i sin bok ”Guerrilla Strategies” hur debatten är relativt vanligt förekom-

mande, och att Mao Tse-Tung definierade förhållandet på följande sätt; ”The point is that gu-

errilla warfare is a military tactic aimed at harassing an adversary, whereas revolutionary 

war is a military means whereby to overthrow a political regime.”19 

 

Förklaringen som Tse-Tung ger blir vital för denna forskning och trumfar den osäkerheten 

som finns kring huruvida gerillakrigföring är applicerbar eller inte. Dels för att det är en ve-

dertagen åskådning av problematiken, men också för att just denna definitionen är myntad av 

Mao Tse-Tung som Taber tagit stora delar av sina resonemang ifrån.  

2.2 Presentation av teori 

I Tabers bok går det utläsa ett antal utmärkande faktorer för vad som är vitalt för en lyckad 

gerillakrigföring, nedan kommer dessa presenteras. Faktorerna som skapas ur Tabers teori 

väljs ut med motivering till hur ofta förekommande dessa är samt påpekad vikt av Taber 

kopplat till loppans krig. Utvalda faktorer anses ha en koppling och vara relevanta, dock valda 

med vetskapen att flera faktorer skulle kunna komplettera och ge mer vikt till teorin. 

 

• Stöd hos befolkningen 

Mao Tse-Tung beskrev förhållandet mellan gerillan och folket som att gerillan är fiskar som 

simmar i havet som är befolkningen. Detta medger gerillan en säker plats att gömma sig, en 

plats att smälta in.20 Utöver en plats att gömma sig så blir gerillan beroende av folket för att få 

samma möjlighet till organisation som återfinns hos den reguljära parten. Det innebär alltså 

att folket ger gerillan allt från logistik, sjukvård och förnödenheter till en rekryteringsbas och 

gömställen.21 

                                                 
18 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 22 
19 Chaliand, Gerard (red.), Guerrilla strategies: an historical anthology from the Long March to Afghanistan, 

University of California Press, Berkeley, 1982 S. 7 
20 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 11-12 
21 Ibid S. 12 
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Argumentet om folkets vikt stöds även av COIN-teoretiker som David Galula. Galula skriver 

hur irreguljär krigföring inte handlar om att vinna terräng, utan har snarare ändrats till att vik-

ten ligger vid att vinna befolkningen.22 Därav blir gerillan motståndaren och folket terrängen. 

Just denna förklaring blir enligt Taber nyckeln för gerillakrigföring. Den part som har vunnit 

folkets gunst, har således i slutändan vunnit kriget. Skulle konflikten te sig på det sätt att den 

reguljära parten vinner över befolkningen skulle gerillan dö ut och konflikten vara över.23 

Inom resterande faktorer kommer folkets vikt att kristallisera sig mer. 

 

Den reguljära parten är oftast anfallare och har världens ögon på sig och måste agera på ett 

sätt så omvärlden och folket i konfliktområdet står på deras sida för att nå sina mål. Det poli-

tiska spelet hindrar den reguljära parten från att agera på ett sådant sätt som hade nått ett 

snabbt avgörande i konflikten.24 I klarspråk menas att den reguljära parten hindras agera på ett 

sådant sett som skulle gynna deras mål bäst. Det vill säga nedkämpa gerillan. Med omvärl-

dens ögon på sig blir det svårt att påbörja en rensning av folket eller helt enkelt punktbekämpa 

platser där det finns vetskap om att gerillan har verkat.25 

 

Båda parter söker folkets gunst i syfte att vinna konflikten, och då gerillan utgår från folket så 

finns det inledningsvis största stödet hos den irreguljära parten. 26 Detta innebär att det san-

nerligen finns en balansgång för den reguljära parten. Dels måste folkets gunst vinnas, men 

utöver det så måste också gerillan som gömmer sig bland folket nedkämpas. 

 

 

• Hit and run 

Gerillan vill allt som oftast undvika utdragna sammanstötar med motståndaren, framförallt då 

förhållandet styrkemässigt i regel är till den reguljära partens fördel. En stor organisation ut-

gör den reguljära partens styrka, medan den irreguljära partens styrka ligger i små, snabba och 

                                                 
22 Galula, David, Counterinsurgency warfare: theory and practice, Praeger Security International, Westport, CT, 

2006[1964] S. 4 
23 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 12 
24 Ibid S. 15-16 
25 Ibid S. 16 
26 Ibid S. 11 
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självständiga förband. Förband som inte är bundna till en särskild plats.27 Därav finns det 

stora svårigheter i att möta den reguljära parten för att söka ett militärt avgörande. Taktiken är 

istället att trötta ut och mätta motståndarens system genom att ständigt anfalla på nya ställen 

för att snabbt dra sig ur och slå på ett nytt ställe.28 I denna faktor blir således rörlighet för 

snabba omgrupperingar av största vikt. 

 

Bortsett från rörlighet så är ramen för gerillakrigföring att ge upp land i utbyte mot tid, vilket 

innebär att det inte eftersöks några försvar till sista man situationer. Detta utbyte ger gerillan 

mer tid till förberedelser, mer tid till att söka stöd från lokalbefolkningen. För att uppnå detta 

utbyte blir således lösningen att dels undvika egna försök till militära avgöranden. Men också 

genom att förhindra motståndaren från att få möjligheten till detsamma.29 

 

Hit and run konceptet bygger på en intensiv kort strid varpå gerillan bryter stridskontakten för 

att dra sig ur. Detta är striden som gerillan måste föra. Den irreguljära partens mål med striden 

är att nedkämpa, såra och skrämma motståndaren så mycket som möjligt under korta tidsinter-

vall. Vid längre tidsintervall erbjuds den reguljära parten nyttja sina tyngre vapensystem samt 

förstärka upp sina positioner.30 Varje litet slag ger någon sorts effekt, en effekt som i det långa 

loppet bidrar till en utmärglad motståndare. Detta till skillnad från den reguljära parten som 

söker ett snabbt militärt avgörande, dessa motsättningar är avgörande för den irreguljära stri-

den.31  

 

• Symbios med reguljära förband 

Gerillakrigföringen måste utvecklas med tiden för att ge effekt. Visar det sig att ”hit and run” 

företagen inte når önskad effekt krävs en symbios mellan egna reguljära förband och gerilla-

förbanden. Här blir gerillans roll att innästla och binda fiendens huvudförband i strid medans 

de reguljära delarna slår motståndaren på ställen där lokal överlägsenhet kan säkerställas. 

Uppväxlingen innebär alltså inte en övergång till en ren reguljär strid, utan att bjuda på större 

motstånd där det kan ge mer effekt för den irreguljära striden, med hjälp av reguljära förband. 

                                                 
27 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 19 
28 Ibid S. 19 
29 Ibid S. 43 
30 Ibid S. 49 
31 Ibid S. 49 
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Genom denna stegring kan gerillan på sina ställen nå rent militära segrar samtidigt som effek-

ten av gerillakrigföringen kvarstår.32  

 

• Terrängen 

Che Guevara beskriver terrängen vital för gerillan. Terrängen är inte viktig i det avseende att 

den skall ägas eller tas från motståndaren. Gerillan har ingen ambition att äga terrängen rent 

militärt, utan vill nyttja sin kännedom om olika terrängavsnitt för att med den kunskapen ut-

manövrera motståndaren och genomföra eldöverfall.33 Vidare fortsätter Guevara med att ge-

rillan ofta väljer att ta striden i terräng där egna gerillakrigare har god kännedom om vägar, 

terrängen i allmänhet och befolkning som bor i närheten. Denna kunskap och kännedom ger 

gerillan en plats att gömma sig, hög rörlighet och försörjning från lokalbefolkningen.34 

 

Gerillans syn på terrängen är kanske den del som är svårast att förstå för en reguljärt drillad 

taktiker. Under själva konflikten har gerillan varken som mål eller behov att äga land. Snarare 

ligger det i taktiken att låta den reguljära parten ta så mycket som möjligt. Desto mer mark 

den reguljära parten äger, desto mer måste denna försvara. Det försvagar den reguljära organi-

sationen och ger en allt större måltavla för gerillan.35 En större yta ger en svagare motståndare 

med mindre möjlighet till förstärkning och resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 50 
33 Guevara, Ernesto, Guerrilla warfare, Authorized ed., LeftWord Books, New Delhi, India, 2009 S. 17 
34 Ibid S. 17 
35 Taber, Robert, War of the flea: the classic study of guerrilla warfare, 1st [Brassey's] ed., Brassey's, Washing-

ton, D.C., 2002[1965] S. 51 
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3. Metod 

3.1 Val av Metod 

 
”Fallstudier fokuserar på en (eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller pro-

cesser som förekommer i detta särskilda fall.”36 

 

Inom ramen för forskningen kommer en jämförande fallstudie genomföras, där designen för 

densamma är ”mest-lika designen”. Denna design bygger på att välja två fall som liknar 

varandra så mycket som möjligt. Teorin testas sedan mot dessa fall. Designens största fördel 

är att den sparar en stor mängd arbete genom val av ett litet antal relevanta fall, istället för att 

påbörja forskningen med en bred bas av fall som efterhand faller bort. Inledningsvis väljs 

därav två i så många aspekter som möjligt lika fall.37 

 

Ett av motiven för att nyttja just denna metoden är att den tillåter ett brett spektrum av empiri. 

I denna empiri kan forskaren sedan fokusera på förekomsten av det valda fenomenet38, i detta 

fall faktorerna ur gerillakrigföring. Forskningen bygger således på en bred bas av empiri men 

som skalas ner till att endast beröra det valda fenomenet. 

 

Utöver detta så bjuder metoden även in till att nyttja många olika källor inom forskningen. 

Men också till att nyttja flera metoder parallellt.39 Kopplat till nyttjandet av flera metoder och 

en bred empirisk bas så kommer forskningen att nyttja en kvalitativ textanalys utöver den 

jämförande fallstudien. Denna metod lämpar sig väl för denna forskning då den låter forska-

ren fokusera på de delar av texten som vitala för arbetet, snarare än texten i sin helhet. Vissa 

delar är av större vikt än andra.40 

 

                                                 
36 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 S. 59 
37 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 S. 102 
38 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 S. 59 
39 Ibid S. 61 
40 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 S. 210 
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En annan metod som kunde användas men valdes bort är den kvantitativa innehållsanalysen. 

Denna metod lämpar sig mycket väl när forskningen söker svar på förekomsten av något i ett 

material.41 Inom ramen för denna forskning skulle det vara framgångsfaktorerna för gerilla-

krigföring inom respektive konflikt. Den kvantitativa metoden behöver inte innebära en mate-

matisk lösning eller beräkning, utan det finns även kvantitativ forskning som syftar till att för-

klara förekomsten av ett fenomen.42 Genom att studera innehållet i konflikterna går det utröna 

förekomsten i olika slag under konfliktens gång. 

 

Största skillnaden på dessa två metoder är vad och hur forskningen faktiskt undersöker. Den 

kvantitativa metoden fokuserar mer på uträkning av förekomsten och vikten av fenomen i en 

rad slag. Detta har fördelar, men har också en osäkerhet kopplat till vilka slag som väljs. Fall-

studien lämpar sig bättre då den ger en djupare förståelse för helheten av respektive konflikt 

kopplat till den irreguljära krigföringen och kan bortse från enskilda slag där förekomsten av 

en faktor kan ha sin förklaring i en tillfällighet.  

 

3.2 Forskningsdesign 
 
För att ”mest-lika” designen skall fungera kräver den fungerande fall. De två fall som har 

valts har valts med hänsyn till dess liknande karaktär och olika utfall. Genom att analysera 

dessa konflikter med vald teori, så svarar forskningen dels för om teorierna som är anpassade 

för gerillakrigföring går att applicera på mellanstatliga konflikter. Men framförallt vilka fak-

torer som är avgörande för en lyckad irreguljär strid mot en på pappret starkare motståndare. 

 

Inledningsvis kommer det genomföras en textanalys av Robert Tabers ”The war of the flea” 

för att därigenom välja ut och motivera de faktorer som kommer stå till grund för den jämfö-

rande fallstudien.  

3.3 Material 

I den inledande textanalysen inom ramen för vald teori, nyttjas till största delen boken ”The 

war of the flea” av Robert Taber. Som stöd i den analysen nyttjas även Mao Tse-Tungs verk 

”On guerrilla warfare” och Che Guevaras verk ”Guerrilla warfare”. Genom att nyttja dessa 

                                                 
41 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 S. 197 
42 Ibid S. 200 
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tre verk uppnås en högre trovärdighet vad avser äktheten. Blandningen bidrar också till en 

oberoendehet.43 

 

För det andra Boerkriget kommer dels ”Boer guerrilla and british counterguerrilla operations 

in south africa, 1899 to 1902” av André Wessels och ”A handbook to the Boer war” av Gale 

och Polden Limtied nyttjas. Verken är från två olika tidsepoker samt av olika slag. Wessels 

verk är en sammanställning av flera års redogörelser för konfliktens händelseförlopp, Wessels 

har sett på konflikten ur en modern aspekt och med tillgång till en bredare bas av fakta kring 

vad som faktiskt skedde under konflikten. Detta i kontrast med Gale och Polden Limiteds bok 

som är äldre och bygger dels på egenupplevda händelser samt det material som fanns tillgäng-

ligt kring konflikten på den tiden. Som komplement till dessa två böcker nyttjas även Howard 

C. Hillegas bok, ”With the boer forces”. Denna blandning bidrar till en oberoendehet som är 

ett källkritiskt kriterium. 44 

 

Delning mellan litteratur från olika tidsepoker blir intressant med tanke på den tidigare dis-

kussionen om förlusten av erfarenheter från Boerkriget som Vacca och Davidson lyfter i sitt 

arbete.45 Genom att ta med ett verk från den aktuella tiden går det korsa det med den moderna 

tolkningen av konflikten för att få så trovärdig empiri som möjligt. 

 

För Vietnamkriget kommer John A. Nagl bok ”Learning to eat soup with a knife”, Marco 

Smedberg bok ”Vietnamkriget” och Gérard Chaliands bok ”Guerrilla Strategies” nyttjas. Va-

let av dessa böcker är framförallt kopplat till vad forskningen ämnar svara på för frågor. Viet-

namkriget till skillnad från Boerkriget omgärdas av en stor mängd forskning och återberättel-

ser, varje verk med en egen vinkel och en egen tagning.  

 

Nagls bok syftar till att återge lärda läxor inom ramen för upprorsbekämpning. Dock finns det 

i dessa lärdomar också en sanning om deras härkomst. Det vill säga en läxa för den ameri-

kanska parten, har inneburit ett agerande från den vietnamesiska parten. Således går Nagls 

bok att nyttja inom denna fallstudien. Forskningen kommer även nyttja Smedbergs bok som 

bygger på olika redogörelser och analys av återberättelser. Smedberg och Chaliands böcker 

                                                 
43 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 S. 282-283 
44 Ibid S. 283 
45 Vacca W.Alexander, Davidson Mark, The regularity of irregular warfare, 2011 S. 25-26 
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innehåller båda redogörelser från den nordvietnamesiska sidan vilket medger att forskningen 

kan analysera fler aspekter av konflikten ur fler vinklar. 

 

3.4 Operationalisering 

Detta kapitel fokuserar på att tydliggöra innebörden av varje faktor samt ta fram mätbara pa-

rametrar att nyttja i analysen av forskningens två valda konflikter, allt i syfte att utröna 

huruvida dessa faktorer kan förklara den svagare partens seger alternativt förlust i respektive 

konflikt. Faktorerna skall ingå i en analys av den irreguljära partens agerande, men inom ra-

men för det kommer även den reguljära partens bekämpning av faktorerna analyseras. 

  
 

 

 
 
  

 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 

  
  

  
  

 

Modell 1: Faktorer för lyckad gerillakrigföring  

 

Vid överblick av faktorerna så skall stödet från folket ses som en nyckelfaktor vilken andra 

faktorer kretsar kring, Två faktorer är beroende och utgår från det folkliga stödet, medan en 

faktor skiljer sig från de andra vad gäller förhållandet till det folkliga stödet. Den faktor som 

skiljer sig är Symbiosen med reguljära förband, själva symbiosen är i sig inte beroende av det 

folkliga stödet. Dock Blir symbiosen kraftigt begränsad utan stöd från folket, framförallt så är 
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syftet med striden så gott som förlorad och gerillaförbanden får extremt svårt att verka enligt 

eget ramverk med tanke på bortfallet av övriga faktorer.  

 

Nedan så presenteras en sammanfattning av respektive identifierad faktor samt vad som kom-

mer undersökas i analysen för varje faktor: 
 

 
Stöd från folket 

Stöd från folket är centrum och sammanhållande för större delen av övriga faktorer enligt Mo-

dell 1. Sammanfattningsvis från presentationen av faktorerna så täcker folket upp den irregul-

jära partens avsaknad av stödjande organisation. Det vill säga försörjning, återhämtning, för-

nödenheter, underrättelser och rekrytering. I analysen blir det därför intressant att se om den 

irreguljära parten nyttjar folket för att nå sina mål. Det blir även intressant att se om den re-

guljära parten försökt motverka det folkliga stödet för den irreguljära parten och om så är fal-

let vad det resulterade i för effekt. Då folket i regel stödjer den irreguljära parten inledningsvis 

blir det intressant att kolla på hur reguljär part hanterar folket kopplat till hänsynslöshet. Med 

hänsynslöshet menas mord eller andra vålds/tvångshandlingar mot den civila befolkningen.  

 

 Analysen söker efter;  

• Irreguljära partens möjlighet till en stödjande organisation hos folket. 

• Möjligheten att smälta in bland folket 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljärparts hänsynslösa agerande mot befolkningen. 

 

Hit and run 

Denna faktor syftar till den rörliga striden som förs av gerillan. Att aldrig presentera en front 

som motståndaren kan slå är en vital del av den irreguljära striden och således är detta en vik-

tig framgångsfaktor. Just denna faktor är essensen av loppans krig, där små enheter genom 

snabba förflyttningar genomför små anfall på bred front.  

 

Analysen söker efter;  

• Om den irreguljära parten nyttar rörlighet för att genomföra överraskande eldöverfall 

för att sedan dra sig ur. 

• Om den irreguljära parten drar sig ur snarare än att ge motståndaren något att fortsätta 

slå emot när de blir anfallna. 
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Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part begränsar den irreguljära partens rörlighet. 

 

Symbios med reguljära förband 

Att ha en fungerande symbios mellan egna reguljära förband och gerillaförband beskrivs som 

en viktig del en bit in i konflikten. Framförallt då gerillaförbanden i en större skala inte kan 

möta storheten hos den reguljära parten. Finns egna reguljära förband skall dessa genomföra 

sina operationer i syfte att skapa möjligheter för de irreguljära förbanden och vice versa.  

 

Analysen söker efter;  

• Om den irreguljära parten hade tillgång till egna reguljära förband. 

• Om dessa doktrinärt skilda förband nyttjades för att skapa förutsättningar för varandra. 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part hindrar den irreguljära styrkans tillväxt 

 

Terrängen 

Terrängen kan dels bestå utav folket, men också av terrängen i naturen. En god kännedom har 

varit en framgångsfaktor i tidigare konflikter och har bidragit till en högre rörlighet och såle-

des till en effektivare strid. Bortsett från den taktiska delen, så är det viktigaste vad avser ter-

rängen hur den irreguljära parten låter den reguljära parten ta terräng. Den irreguljära parten 

vill inte äga terräng i form av mark utan snarare befolkningen. Således blir det viktigt att låta 

den reguljära parten ta och äga terräng vilket allt som oftast är deras mål. En större yta för den 

reguljära parten innebär att det blir mer att försvara och längre logistiklinjer.  

 

Analysen söker efter;  

• Om irreguljär part låter motståndaren ta och äga mark i syfte att försvaga deras organi-

sation. 

• Om irreguljär part ser folket som den terräng som är viktig att äga. 

• Irreguljär part nyttjar känd terräng taktiskt. 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part påverkar irreguljärs taktiska nyttjande av terrängen. 
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4. Analys 

4.1 Förstå Konflikterna 

 4.1.1 Det andra Boerkriget 
 
Det andra Boerkriget är en konflikt som utkämpades mellan Storbritannien och Boerstaterna 

mellan 1899–1902 och utkämpades på de öppna slätterna i Sydafrika. Befolkningen bestod av 

dels den mörkhyade lokalbefolkningen och dels det från Europa inflyttade boerfolket. Kon-

flikten är intressant för forskningen då boerfolket gick från en reguljär armé till en geril-

lastyrka för att möta hotet från Storbritannien. Storbritannien arbetade med bekämpning av 

detta och lyckades tillslut vinna konflikten.46 Konflikten byggde på Storbritannien ville för-

inta boerstaterna för att komma åt naturfyndigheter.47 För mer information och fakta om kon-

flikten, hänvisar forskningen till ”A Handbook of the Boer War With General Map of South 

Africa and 18 Sketch Maps and Plans” av Project Gutenberg Literary Archive Foundation. 

 

 4.1.2 Vietnamkriget 

Vietnamkriget var en konflikt som pågick mellan 1965-1973 och utspelade sig i dagens Viet-

nam, då var landet uppdelat i Nordvietnam och Sydvietnam. Nordvietnams målsättning var ett 

enat kommunistiskt Vietnam medan Sydvietnam som var allierade med USA strävade åt 

andra hållet.48 Intressant för forskningen är att när Frankrike stred mot Vietnam på slutet av 

fyrtiotalet hade den konventionella krigföringen visat sig vara bristfällig för vietnameserna. 

Högre upp i ledningen blev det tydligt att en taktikanpassning måste ske där moderna kon-

ventionella metoder måste bytas ut mot djungelkrigföring och gerillakrigföring.49 Det arvet 

levde kvar vilket föranledde att Nordvietnam styrkor var uppbyggda på en reguljär och en ir-

reguljär del. Den reguljära delen var NVA (Nordvietnamesiska Armén) och den irreguljära 

delen FNL (Viet Cong).50  För mer information och fakta om konflikten hänvisar forskningen 

till boken ”Vietnamkrigen 1880–1980” av Marco Smedberg 

                                                 
46 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24 S. 1-2 
47 Hillegas, Howard Clemens, With the Boer Forces [Elektronisk resurs], Project Gutenberg Literary Archive 

Foundation, 2005 S. 11 
48 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S.122-123 
49 Chaliand, Gerard (red.), Guerrilla strategies: an historical anthology from the Long March to Afghanistan, 

University of California Press, Berkeley, 1982 S. 108 
50 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S. 146 
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4.2 Tabers Faktorer i Vietnamkriget 

Stöd hos befolkningen 

Viet Cong åtnjöt ett stort stöd bland den civila befolkningen. Genom detta stöd kunde de ma-

növrera sina förband på ett mycket effektivt sätt, där tusentals gerillasoldater kunde röra sig 

obemärkta i utkanterna av den Sydvietnamesiska huvudstaden Saigon. Det är ett tydligt exem-

pel på hur väl kontakten med folket nyttjades för att innästla på djupet.51 En amerikansk sol-

dat hade ofta svårt att urskilja en gerillakrigare från en vänligt sinnad bonde vilket underlät-

tade nyttjandet av folket som skyl.52 Viet cong rekryterade från civilbefolkningen i Sydviet-

nam, vilket tyder på att viet cong hade stöd i både nord-och Sydvietnam. 53 Stödet för Viet 

Cong kom inte enbart från välvilja. Den fanns även en rädsla bland folket för repressalier om 

hjälp gavs till amerikaner. Ett exempel är slaget om staden Hue där Viet cong gick in innan 

slaget för att föra bort och avrätta femtusen civila. Dessa civila hade anmälts som folkets fien-

der. Övergrepp var vanligt förekommande av båda parter.54 Dock var det i stor utsträckning 

nästan bara de amerikanska övergreppen som fick stor uppmärksamhet och rapporterades. 

Trots övergrepp så var det tydligt att folket i stor utsträckning stöttade Viet cong i deras 

kamp. Medlamar i de irreguljära förbanden berättar själva om tillfällen där de varit nära dö-

den på grund av matbrist, men hur lokala bönder och civila riskerat sina liv för att komma 

med mat och förnödenheter. Stödet för deras kamp gav också motiv till att inte ge upp.55 

 

USA nyttjade en aggressiv metod, framförallt kopplat till deras försök att skilja viet cong från 

den civila befolkningen. De skapade flyktingströmmarna från områden där viet cong befunnit 

sig. Genom att tvinga civila att lämna sina hem hoppades man på att kunna avgöra att alla vi-

etnameser som befann sig kvar i området tillhörde viet cong. Ledare för dessa operationer 

förde ett resonemang väldigt likt Mao Tse-Tungs tankar om hur folket är havet som fiskarna i 

form av gerillan simmar i.56Utöver tvångsförflyttningar så skedde mord, våldtäkter och förstö-

                                                 
51 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 2005[2002] S. 151 
52 Ibid S. 152 
53 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S. 146 
54 Ibid S. 187 
55 Ibid S 223 
56 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 2005[2002]  S.156 
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relse av hela byar som ett sätt att lätta på trycket. Att det skedde en avhumanisering av den vi-

etnamesiska befolkningen är tydlig, och det finns veteraner som berättar hur det lätt glömdes 

bort att vietnameserna var människor.57  

 

En stor skillnad mellan den amerikanska och Viet congs våldsanvändning är att viet congs 

uppmärksammandes sällan då det inte offentliggjordes. Däremot uppmärksammades i större 

grad övergrepp som genomfördes av USA och dess allierade. Dessa hade möjlighet att spridas 

medialt.58 Denna mediala sändning tog alla hemskheter hem till den amerikanska befolk-

ningen, detta bidrog kraftigt till en sviktande hemmaopinion där folket och världen förlorade 

förtroende för insatsen.59 

 

Analysen sökte efter;  

• Irreguljära styrkans möjlighet att ha en stödjande organisation hos folket. 

Viet cong nyttjade den civila befolkningen för att stärka upp den stödjande organisationen och 

säkerställde därigenom tillgång till förnödenheter och resurser.  

• Om det fanns en möjlighet att smälta in bland folket 

Analysen indikerar att Viet cong hade goda möjligheter att smälta in blad befolkningen. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär parts hänsynslösa agerande mot befolkningen. 

Den amerikanska styrkan nyttjade ett hänsynslöst agerande mot civilbefolkningen. Men med 

oönskad effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S. 197-198 
58 Ibid S. 187 
59 Ibid S. 200 
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Hit and run 

Viet cong försvarade inte tagen terräng utan genomförde eldöverfall med mindre förband.60 

Genom att aldrig ge amerikanska förband något att anfalla satte man sin motståndare i en 

trängd sits då denna föredrog att genomföra stora operationer. Stora operationer med flyg och 

artilleri som understöd. En taktik som inte motverkade viet cong nämnvärt då de aldrig pre-

senterade en front att slå emot.61 

 

Att den irreguljära parten i kriget nyttjade sig av rörlighet och hit and run var det många ame-

rikanska befäl som uppfattade. Viet cong lyckades föra ett krig utan front utan att lägga vikt 

vid att äga land. Vid operationer mot deras områden kunde de således dra sig ur innan be-

kämpning tack vare god terrängkännedom för att sedan återgå när operationen var över.62 

Detta är tydligt exempel på ett anammande av gerillaoperationer där folket istället är målet 

snarare än att äga land. 

 

För att uppnå rörlighet och för att kunna utmanövrera motståndaren, så förflyttade sig Viet 

cong ner under jorden. Väldiga tunnelsystem, ibland flera mil, tillät snabba omgrupperingar 

utan upptäckt eller risk för bekämpning av amerikanska förband. Detta koncept medgav även 

att det blev enkelt att genomföra anfall i både rygg och sida för att sedan snabbt försvinna ner 

under jorden, i klassiskt hit and run manér.63 Tunnlarna utgjorde ett stort hot och det finns ex-

empel på attacker där Viet cong med få soldater och få förluster lyckats åsamka stor skada på 

sin motståndare.64 Enligt mig är detta koncept otroligt väl anpassat till och perfekt utformat 

efter hit and run metodiken. 

 

Analysen sökte efter;  

• Om den irreguljära parten nyttar rörlighet för att genomföra överraskande eldöverfall 

för att sedan dra sig ur. 

Viet Cong nyttjade en hög grad av rörlighet för snabbt slippa undan den amerikanska eldkraf-

ten med sina små lätta förband och fick god effekt vid eldöverfall. 

                                                 
60 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 2005[2002] S. 152 
61 Ibid S. 153 
62 Ibid S. 155-156 
63 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S. 149-150 
64 Ibid S. 150 
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• Om den irreguljära parten drar sig ur snarare än att ge motståndaren något att fortsätta 

slå emot när de blir anfallna. 

Viet cong såg inget behov av att äga terräng i form av mark och drog sig snabbt ur när eldö-

verfall hade skett. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part begränsar den irreguljära partens rörlighet. 

Amerikanska förband försökte påverka Viet congs rörlighet men utan större resultat. 

 

Symbios med reguljära förband 

Då den nordvietnamesiska försvarsstyrkan var uppbyggd av en reguljär part och en irreguljär 

part fanns det således ett starkt samarbete mellan dessa. Det fanns en tydlig uppdelning där 

Viet cong som agerade i mindre förband hade till uppgift att genomföra eldöverfall på bred 

front mot svagare mål medan NVA anföll i stora formationer och mötte den reguljära parten i 

större strider.65 Högre chefer insåg vikten av att låta irreguljära och reguljära förband lösa sin 

egen typ av uppgift inom stora operationer. Ett tydligt exempel på det är attacken av staden 

Hue, där Viet cong genomförde gerillaattacker och förstörde infrastruktur i förebyggande 

syfte vilket underlättade för reguljära förbands anfall.66 

 

Analysen sökte efter;  

• Om den irreguljära parten hade tillgång till egna irreguljära förband. 

Viet cong understöddes av en reguljär del som fanns redan från början när Viet cong bildades.  

• Om dessa doktrinärt skilda förband nyttjades för att skapa förutsättningar för varandra. 

Förbanden nyttjades i hög grad för att skapa förutsättningar för varandra. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part hindrar den irreguljära styrkans tillväxt. 

Då reguljära delar redan fanns från start var det svårt för amerikanska förband att påverka till-

växten mer än att fortsätta påverka motståndaren rent militärt. 

 

 

                                                 
65 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S. 149 
66 Ibid S. 184-185 
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Terrängen 

Vältränade och med lokal kännedom om områdena så kunde Viet cong snabbt försvinna när 

de kände att striden blev för stor eller inte gick i linje med deras mål. Folket som befann sig i 

känd terräng bidrog till en plats att gömma sig vid utdragningar. Detta blev en stor påfrestning 

för dem amerikanska förbanden.67 Utöver att Viet cong hade en god terrängkännedom, så 

nyttjades även terrängen för att ta sig runt problematik och friktioner i kriget. Som tagits upp i 

faktorn hit and run, nyttjade de tunnlar. Efter att det visat sig svårt att på vissa ställen manö-

vrera och taktisera korrekt ovan jord valde den irreguljära styrkan att anpassa terrängen så att 

den passade deras ändamål. Utöver de taktiska fördelarna som detta medgav kopplat till hit 

and run operationer så gav det också möjligheten till en stödjande organisation med sjukvård 

och förnödenheter, utan att ge motståndaren något gripbart att slå emot då det var dolt under 

marken.68 

 

Tunnlarna försökte bekämpas framförallt med bomber, dessa bombanfall var effektiva, och 

raserade till del vissa tunnelsystem. Försöken i att hindra Viet cong från att nyttja terrängen 

var ett ständigt mål för den amerikanska styrkan. Efter att ha upplevt hur väl Viet cong nyttjar 

djungeln för att dölja sig och förflytta sig bestämde den amerikanska ledningen för att påbörja 

avlövning av vissa områden med giftgas.69 Avlövningen var effektiv, men som beskrevs med 

tunnlarna ovan så arbetade viet cong förbi problemen. 

 

Analysen sökte efter;  

• Om irreguljär part låter motståndaren ta och äga mark i syfte att försvaga deras organi-

sation. 

Viet cong var inte beroende av att äga mark för att nå sina mål. Viet cong försvarade inte ta-

gen terräng utan värderade rörlighet istället. Analysen indikerar att det fanns en taktik med att 

försvaga reguljär part genom att få denne att sprida ut sig, framförallt i syfte att generera fler 

mål på bredare front. 

• Om irreguljär part ser folket som den terräng som är viktig att äga. 

Viet cong nyttjade folket för att ta sig runt i terräng som ägdes av motståndaren vilket indike-

rar att de ansåg folket vara den viktigaste terrängen.  

                                                 
67 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 2005[2002] S. 156 
68 Smedberg, Marco, Vietnamkrigen 1880-1980, Historiska media, Lund, 2008 S. 150 
69 Ibid S. 165 
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• Irreguljär part nyttjar känd terräng taktiskt. 

Viet cong nyttjade terrängen taktiskt i allra högsta grad. Dels genom att forma terrängen efter 

behov men också för rörlighet och skydd/skyl. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part påverkar irreguljärs taktiska nyttjande av terrängen. 

Amerikanska förband försökte påverka Viet congs nyttjande av terrängen, men deras förmåga 

att arbeta runt uppkomna problem gjorde försöken relativt effektlösa. 

 

4.3 Tabers Faktorer i det andra Boerkriget 

Stöt hos befolkningen 

Boerfolket var ur en gerillasynpunkt den mer relevanta befolkningen jämfört med urinvånarna 

då det är från denna som Boergerillan i stor utsträckning utgår ifrån och slåss för. Inlednings-

vis fanns det ett stort stöd och Boergerillan kunde förlita sig på befolkningen när det kom till 

att upprätta den organisation och det system som stötar en reguljär styrka. Boergerillan blev 

försörjda med mat, ammunition, hästar, sjukvård och underrättelser. Stödet berodde på att 

boergerillan i själva verket var folket, bönder som valde att slåss. När kallade tog sig bön-

derna till uppsamlingsplatser för den lokala gerillaenheten tillsammans med hästar och vagnar 

där var och en tog med sig mat och förnödenheter samt den ammunition som fanns.70 

 

Boerbefolkningens farmar och gårdar blev således till legitima mål vilket bidrog till nedbrän-

ning av en stor mängd gårdar samt konfiskering av djur, både för mat och transport.71 Dessa 

kontinuerliga nedbränningar av gårdar bidrog till flyktingströmmar vilket medgav britterna att 

öppna upp interneringsläger. Dessvärre blev dessa läger snart till något som liknande dödslä-

ger där en stor mängd människor dog av sjukdomar och hunger, på grund av britternas oför-

                                                 
70 Hillegas, Howard Clemens, With the Boer Forces [Elektronisk resurs], Project Gutenberg Literary Archive 

Foundation, 2005 S. 54 
71 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 12 
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måga att ta hand om den stora mängden människor. Dessa läger är en del av den brittiska tak-

tiken för att stoppa gerillan. Genom att bränna gårdar och spärra in civila ville man skapa 

rädsla och oro samt hindra den hjälp som gerillan fått från dessa.72  

 

Den brittiska metoden ledde till att gerillan vid tillfällen stod trängda med en krympande stöd-

jande organisation vilket föranledde en brist på mat, vapen och ammunition. Detta påverkade 

deras stridsvärde och kampvilja markant.73De flesta ländernas militärattachéer och diploma-

tiska sändebud lämnade sina poster i landet efter konfliktens början vilket medgav att brit-

terna kunde välja vad som skulle nå omvärlden. Boerfolket försökte sprida britternas över-

grepp mot sin befolkning men utan större framgång då britterna satt på det större mediakor-

tet.74  

 

Analysen sökte efter;  

• Irreguljära styrkans möjlighet att ha en stödjande organisation hos folket. 

Inledningsvis så fanns det ett stort stöd för boergerillan hos folket och folket blev en del av 

deras organisation, i konfliktens början var förnödenheter och material inget problem. 

• Om det fanns en möjlighet att smälta in bland folket 

Inledningsvis fanns det goda möjligheter att smälta in bland folket då gerillan utgick ifrån och 

var en del av folket. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär parts hänsynslösa agerande mot befolkningen. 

Den brittiska styrkan agerade högst hänsynslöst mot den civila befolkningen i syfte att skilja 

de från gerillan. Denna hänsynslöshet gav ett mycket gott resultat och minskade för att i 

slutändan ta bort det folkliga stödet för boergerillan. 

 

 

 

                                                 
72 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 13 
73 A Handbook of the Boer War With General Map of South Africa and 18 Sketch Maps and Plans [Elektronisk 

resurs], Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2005 S. 289 
74 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 10 
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Hit and run 

Boergerillan nyttjade hästar för att genomföra snabba räder mot fotsoldater som stod chans-

lösa mot detta hot. Inledningsvis gav detta en otroligt bra effekt, men efter ett tag så mötte de 

brittiska styrkorna upp med en liknande anpassning till kavalleri för att hinna med i rörel-

serna. I slutändan fanns det bara få fotförband kvar.75 Trots detta slutade allt som oftast dessa 

räder med flertalet döda och sårade brittiska soldater medan boergerillan kunde dra sig ur med 

enbart ett fåtal sårade. Därtill så brukade gerillan dra sig ur med en mängd vapen, ammunition 

och annan materiell som tagits från britterna.76 Boergerillan nyttjade sannerligen en väl utfor-

mad gerillakrigföring där stor rörlighet och terrängkännedom medgav överraskande räder mot 

brittiska förband som hade svårt att försvara sig och ta upp striden med de lätta boerförbanden 

som drog sig ur snabbt.77  

 

Boergerillan var väldigt kompetenta när det kommer till att ta sig fram över den öppna ytan. 

Deras snabbhet och rörlighet tog boergerillan ur många situationer som skulle inneburit sen 

säker förlust.78 Tids nog insåg brittiska ledare att om boergerillans rörlighet kunde begränsas 

och britterna istället skulle äga den stora öppna ytan skulle kriget vara över.79 

 

I syfte att hindra boergerillans rörlighet påbörjade britterna en blockhustaktik som gick ut på 

upprätta mindre fort i stor utsträckning. Inledningsvis byggdes blockhusen i anslutning till 

järnvägen för att skydda dessa mot boergerillans överfall, men efter hand placerades blockhu-

sen ut i långa linjer över den öppna ytan. Som exempel på storlek så var den längsta linjen 

nästan femhundra kilometer.80  

 

Blockhusen kombinerades med bepansrade tåg och fösande manövrar vilket allt i samspel bi-

drog till en väldigt minskad rörlighet för boergerillan. Det blev allt svårare att manövrera utan 

                                                 
75 A Handbook of the Boer War With General Map of South Africa and 18 Sketch Maps and Plans [Elektronisk 

resurs], Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2005 S. 5 
76 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 8 
77 Ibid. S. 7 
78 A Handbook of the Boer War With General Map of South Africa and 18 Sketch Maps and Plans [Elektronisk 

resurs], Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2005 S. 230 
79 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 12 
80 A Handbook of the Boer War With General Map of South Africa and 18 Sketch Maps and Plans [Elektronisk 

resurs], Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2005 S. 312-313 
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upptäck och bekämpning vilket bidrog till mindre eldöverfall. Genom de svepande manöv-

rarna drevs boergerillan som ville undvik storskalig strid in mot blockhusen, de som tog sig 

förbi mötes av bepansrade tåg. Denna taktik var med alla aspekter inblandade effektiv, dock 

var komponenterna inte särskilt effektiva på egen hand. 81 

 

Analysen sökte efter;  

• Om den irreguljära parten nyttar rörlighet för att genomföra överraskande eldöverfall 

för att sedan dra sig ur. 

Boergerillan förde en rörlig strid vid anfall genom hela konflikten och nyttjade eldöverfall 

med god effekt mot brittiska förband och patruller. 

• Om den irreguljära parten drar sig ur snarare än att ge motståndaren något att fortsätta 

slå emot när de blir anfallna. 

Boergerillan valde ofta att dra sig ur svåra situationer, då målet var att genomföra eldöverfall. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part begränsar den irreguljära partens rörlighet. 

Den brittiska styrkan motarbetade boergerillans rörlighet genom att befästa större delen av 

den öppna ytan samt genom att ta bort det folkliga stödet. 

 

Symbios med reguljära förband 

Under inledningsskedet så går det absolut hävda att boergerillan hade reguljära delar, dock på 

bekostnaden av att de inte hade några irreguljära delar. Boernas armé uppnådde aldrig några 

stora numerärer jämfört med britterna vilket också kan vara en av anledningarna till avsakna-

den av en reguljär organisation. Varför de aldrig växte till en större organisation med ut-

rymme för både reguljära och irreguljära delar, kan också ha sin förklaring i att det hos vissa 

fanns en växande misstro för konflikten vilket påverkade viljan att slåss.82  

 

                                                 
81 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 15 
82 Hillegas, Howard Clemens, With the Boer Forces [Elektronisk resurs], Project Gutenberg Literary Archive 

Foundation, 2005 S. 315 
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Brittiska ledare ansåg att boergerillan absolut ställde till problem, men genom de relativt få 

numerären utgjorde gerillan inget hot om att någonsin totalt vinna konflikten.83 Detta är ett 

viktigt argument som pekar mot att avsaknaden av en slagkraftig organisation vid sidan av de 

effektiva gerillaförbanden faktiskt kan vara avgörande i vi vissa fall.  

 

Analysen sökte efter;  

• Om den irreguljära parten hade tillgång till egna reguljära förband. 

Boerfolket hade inte tillgång till egna reguljära delar. 

• Om dessa doktrinärt skilda förband nyttjades för att skapa förutsättningar för varandra. 

- 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part hindrar den irreguljära styrkans tillväxt 

Den brittiska styrkan hindrade tillväxten och en möjlig framtagning av en reguljär part genom 

att bibehålla en stridskontakt och ta bort det folkliga stödet. 

 

Terrängen 

Boergerillan kunde tack vare en god lokalkännedom om terräng och områden i stort samt rör-

lighet effektivt undkomma och anfalla motståndaren.84 Terrängkännedomen gav boergerillan 

en enorm fördel när det kommer till underrättelser. Genom att dels vara bra på att ta sig fram i 

terrängen men också tack vare sin uppväxt i områdena var de bättre på att se över de stora 

öppna ytorna. Jämfört med brittiska spanare så kunde boergerillan på mycket längre avstånd 

avgöra fiendens styrka i både storlek och typ. 85 

 

När det kommer till Boergerillans nyttjande av terrängen rent taktiskt fanns det utöver viljan 

att genomföra eldöverfall en vilja att hålla terrängen snarare än att låta britterna expandera. 

Dock när den brittiska styrkan kraftsamlade så flydde många boerförband pågrund av dålig 

disciplin, och en ovilja till hårt arbete snarare än att de lämnade som en del i en taktisk plan.86 

Med det sagt så bör det tilläggas att i en ren taktisk åsyn så låg det inte i boergerillans vilja att 

försvara en plats till sista man, vilket kan ses som en strävan mot att inse det taktiska i att låta 

                                                 
83 Wessels, André. BOER GUERRILLA AND BRITISH COUNTERGUERRILLA OPERATIONS IN SOUTH 

AFRICA, 1899 TO 1902. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies. Vol. 39 No. 2 (2011): 1-

24. S. 17 
84 Ibid  S. 11 
85 Hillegas, Howard Clemens, With the Boer Forces [Elektronisk resurs], Project Gutenberg Literary Archive 

Foundation, 2005 S. 108 
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motståndaren äga terrängen. Deras mycket goda rörlighet bidrog att de snabbt kunde dra sig 

ur försvarssituationer när motståndaren blev övermäktig för att minska egna förluster. Som en 

del av faktorn terrängen såg man alltså inte ägandet av mark som det viktigaste. 87 

 

Analysen sökte efter;  

• Om irreguljär part låter motståndaren ta och äga mark i syfte att försvaga deras organi-

sation 

Boergerillan ville inte i grunden låta motståndaren breda ut sig, men dålig disciplin ledde till 

att försvarsstrid i regel slutade med en utdragning från boergerillan sida. Beslutet att ofta dra 

sig ur vid försvarandet av mark påvisar en insikt av att ägandet av mark inte är det viktigaste. 

• Om irreguljär part ser folket som den terräng som är viktig att äga. 

Till viss del så insåg boergerillan att folket var viktigare än mark. Framförallt då folket var en 

del av deras organisation. 

• Irreguljär part nyttjar känd terräng taktiskt. 

När det kommer till att nyttja terrängen rent taktiskt så var boergerillan duktiga på att förflytta 

sig i området då många var uppväxta där. Detta var bra vid eldöverfall och underrättelsein-

hämtning. 

 

Möjliga motåtgärder: 

• Reguljär part påverkar irreguljärs taktiska nyttjande av terrängen. 

Som i nämnt i tidigare faktorer så tog och kontrollerade britterna en stor del av terrängen 

genom att nyttja blockhus och järnvägar. Detta hindrade tillslut boergerillan från att röra 

sig fritt. 

4.4 Resultatredovisning/jämförelse 

Stöd från befolkningen 

I båda konflikter så fanns det enligt analysen ett folkligt stöd. Irreguljära parten i respektive 

konflikt kunde förlita sig på folket för skydd/skyl samt förnödenheter och rekrytering. Det 

finns även en likhet i reguljär parts bekämpning där en insikt om folkets betydelse för gerillan 

legitimerade ett hänsynslöst agerande. I Boerkriget nådde denna taktik en mycket god effekt, 
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medan taktiken i Vietnam gav en motsatt effekt. Analysen indikerar att media kan vara anled-

ningen till skillnaden. Ena konflikten hade en stor medial spridning medan den andre hade 

väldigt låg spridning av händelser. 

 

Hit and run 

Den irreguljära parten nyttjade en rörlig strid i båda konflikterna där eldöverfall var den före-

dragna taktiken. I båda konflikterna nyttjades även folket och terrängen för att ge möjlighet 

till dessa eldöverfall med tillhörande utdragning och innästling. I båda konflikter försökte den 

reguljära parten påverka motståndarens rörlighet genom olika metoder. En stor skillnad är 

dock den irreguljära partens förmåga att arbeta runt problemen som motåtgärderna skapade. 

Medan Viet cong grävde tunnlar i den avlövade djungeln för att komma runt amerikanska för-

band blev boergerillan låsta i den öppna karga terrängen. Antingen berodde motåtgärdernas 

olika effekt på den irreguljära partens anpassningsförmåga eller ambitionsnivå från reguljär 

part. 

 

Symbios med reguljära förband 

Det går att hävda att Boergerillans gerillaförband i vissa fall gjorde försök till en reguljär 

strid, men i låg utsträckning. Ett allt svagare folkligt stöd minskade rekryteringen som är en 

vital del i expanderingen till reguljära delar. Det finns argument för att försörjningen av mate-

riell blev bristande, pågrund av britternas övertag i kontroll över vilken information som kom 

fanns det säkerligen flera länder som inte såg behovet av att stödja med vapen och förnöden-

heter. Viet cong hade fördelen av att arbeta vid sidan av en reguljär organisation som arbete 

med Viet cong där de bägge delarna skapade förutsättningar för varandra. Detta samarbete 

försvårade enligt mig den amerikanska möjligheten till att agera likt britterna i Boerkriget 

som satte upp blockhus och liknande. Med en reguljär slagkraftig styrka skulle blockhus och 

liknande gå att anfalla medan små lätta gerillaförband har en större svårighet vilket blev tyd-

ligt i Boerkriget. 

 

Terrängen 

Terrängen har varit en viktig del i båda konflikterna där en god terrängkännedom bidrog till 

rörlighet, skydd och skyl. Viet cong hade en mer uttalad taktik i att låta motståndaren breda ut 

sig i syfte att försvaga deras organisation, medan boergerillan förvisso gjorde samma sak men 

ofta på grund av bristande moral och disciplin. Skillnaden berodde enligt mig till stor del på 
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att boergerillan som förlorade det folkliga stödet vilket var svårt att vinna tillbaka fann sig 

själva tvungna att övergå till att slåss om ägandet av mark istället. Detta visade sig vara svårt 

utan en reguljär part. Men utav dessa två konflikter påvisade Viet cong det största nyttjandet 

av terrängen som även formade terrängen till sina egna behov genom stora tunnelsystem. 

Detta var något som inte gjordes av boergerillan. 

5. Avslutning 

5.1 Resultatdiskussion 

Efter analysen bör den grafiska beskrivningen av faktorerna kompletteras. När det kommer 

till hänsynslöshet så blir det en vital påverkansfaktor. Båda konflikter visar på att en hänsyns-

löshet från den reguljära parten mot folket starkt påverkar stödet från befolkningen. Dock med 

olika utgång beroende på hur detta hanteras och dokumenteras. Innebörden i en modern kon-

text blir att den irreguljära parten gör folket till ett legitimt mål genom samröre, men en regul-

jär parts bekämpning av dessa ändå fördöms av omvärlden. Tillåts den reguljära parten agera 

fritt och hänsynslöst mot den civila befolkningen försvinner snart det folkliga stödet och kon-

flikten är över då gerillan förlorar sitt organisatoriska stöd. Således blir Hänsynslöshet en vik-

tig faktor att ta hänsyn till som irreguljär part men de olika utgångarna bidrar till nästa faktor 

som är media. Media bidrog till att sprida övergreppen i Vietnam medan det inte fanns någon 

större media spridning från Boerkriget. Mediaspridningen tog bort det folkliga stödet för den 

amerikanska insatsen och således går det föra ett resonemang om att media kan tygla hänsyns-

lösheten som är det största hotet mot den lyckade irreguljära striden.  
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Modell 2: Faktorer för lyckad irreguljär krigföring 

 

I den modifierade modellen är stödet från folket fortfarande sammanbindande, och en förut-

sättning för hit and run operationer och en del av terrängen. För symbiosen med reguljära för-

band blir det folkliga stödet en faktor för att kunna genomföra effektiva gerillaoperationer vil-

ket skapar förutsättningar för den reguljära delen. Sist, så blir hänsynslöshet ett motmedel mot 

den irreguljära parten där detta kan ta bort det folkliga stödet. Skyddet mot detta utgörs av 

media där folket kan påvisa övergrepp och motverka den reguljära partens folkliga och inter-

nationella stöd. 

 

Om vi sätter Sverige i en kontext där vi är den mindre nationen som nyttjar en irreguljär krig-

föring enligt framtagna faktorer blir anfallande nations hänsynslöshet mot våran befolkning 

ett av de största hoten. Kan vi inte försvara folket militärt blir slutsatsen kopplat till analysen 

att media blir ett starkt vapen. Genom att sprida övergreppen och folkrättsbrotten som begås 

kommer förhoppningsvis andra nationer och anfallande parts hemmaopinion börja stödja Sve-

rige och motverka anfallande nations agenda. En tänkbar motåtgärd för detta skulle kunna 
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vara telekrigsresurser som fokuserar på att störa ut våran förmåga till att sända och dokumen-

tera övergrepp. Med telekrigsresurser kan motståndaren även förvrida sanningen och vinkla 

all information för att passa deras agenda. Som stöd för teorin om medias makt är det allmänt 

känt att en del filmer, dokument och bilder som släppts från krigen i Irak och Afghanistan på-

verkat USA insats negativt. 

 

5.2 Återkoppling till frågeställning 

Delfrågor 

• Delfråga 1: Kan Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring förklara den nordviet-

namesiska segern i Vietnam? 

Efter analysen går det med säkerhet säga att Tabers faktorer återfinns i konflikten. Det är 

också tydligt att de hade påverkan på konfliktens utgång. Konfliktens utgång kan förklaras 

med dessa faktorer, dock så går det inte utesluta att även andra faktorer och aspekter också 

kan förklara konfliktens utgång. Ett exempel på det skulle kunna vara det politiska spelet som 

alltid spelar en stor roll i konflikter.  

 

• Delfråga 2: Kan Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring förklara Boerstater-

nas förlust i andra Boerkriget? 

Likt Vietnamkriget är det även i det andra Boerkriget tydligt att Tabers faktorer återfinns i 

konflikten. Det som blir intressant kopplat till skillnaden på utfall jämfört med Vietnamkriget 

är nyttjandet av faktorerna. I båda konflikter var faktorerna närvarande, och den största skill-

naden är att faktorerna motverkades mycket mer effektivt i det andra Boerkriget jämfört med 

Vietnamkriget. Likt delfråga ett kan konfliktens utgång förklaras av en rad olika faktorer och 

aspekter. Men med det sagt så går det se en förklaring i konfliktens utgång genom faktorerna 

då dessa bekämpades på ett effektivt sätt.  

Huvudfråga 

• Kan Robert Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring förklara utfallet i två mel-

lanstatliga irreguljära konflikter? 

 

Genom att ställa delfrågorna mot varandra åskådliggörs att två helt skilda konflikters utfall 

kan förklaras med Tabers faktorer för en lyckad gerillakrigföring. Två konflikter där fak-

torerna förekom och bidrog till ett effektivt motstånd, i en av konflikterna bekämpas fak-
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torerna effektivt vilket vänder den effektiva försvarsstriden till förlust. Svängningen i effekti-

vitet efter lyckad bekämpning och bibehållen effekt efter en misslyckad bekämpning blir det 

största tecknet på att faktorerna kan förklara utfallet i konflikterna. Dock med vetskapen om 

att flertalet faktorer säkerligen skulle kunna komplettera analysen, och att det finns helt andra 

infallsvinklar som också kan förklara konfliktens utgång.   

 

Kontentan blir att Tabers faktorer till del kan förklara om den irreguljära striden lyckas eller 

inte i mellanstatliga konflikter. Detta blir egentligen det riktiga svaret då det finns för många 

andra faktorer och aspekter som kan avgöra en mellanstatlig konflikt. 

5.3 Återkoppling till syfte 

Enligt syftet så har forskningen tagit fram ett antal framgångsfaktorer för irreguljär krigföring 

i mellanstatliga konflikter, faktorerna kommer ur gerillakrigföring där en mindre part trumfar 

en större. Då faktorerna visar sig till del kunna förklara den irreguljära striden i mellanstatliga 

konflikter får faktorerna ses som relevanta, dels för krigsvetenskapen men också för profess-

ionen. Inom krigsvetenskapen finns det nu en påbörjan på forskningen om hur mindre nat-

ioner kan nyttja gerillakrigföring i västvärlden. Förhoppningen är att denna forskning kan 

bryta trenden av att se irreguljär krigföring och framförallt gerillakrigföring som något dåligt 

och istället nyttja de lärdomar som finns genom historien för att utveckla mindre nationers 

såsom Sveriges förmåga att försvara sig mot stormakter.  

 

Denna forskning innehåller delar som blir relevanta för framtidens officerare i Sverige och för 

officersprofessionen i allmänhet. Forskningen i sin helhet hoppas kunna ge inspiration till en 

debatt inom krigsvetenskapen, men de taktiska delarna kan förhoppningsvis ge professionen 

en förbättrad syn på gerillakrigföring och hu den kan nyttjas. Enligt denna forskningen kan en 

förbättrad relation till den irreguljära krigföringen gynna professionen i framtiden vad gäller 

en kunskap kring gerillakrigföringens effekt mot en anfallande stormakt. Inom professionen 

krävs ett kritiskt förhållningssätt till doktriner och taktik för att detta skall utvecklas, denna 

forskning kan ses som en liten del i det förhållningssättet. Detta förhållningssätt blir även ett 

led i Sveriges utveckling då officersprofessionen representerar området. 

5.4 Vidare forskning 

För vidare forskning finns det en relevans i att testa framtagna faktorer på ett bredare spekt-

rum av konflikter, även att göra en djupare analys. Förslagsvis på enskilda slag inom den 
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större bredden av konflikter. En annan aspekt av vidare forskning som är intressant är hur 

möjligheterna att nyttja den irreguljära krigföring som diskuterats i denna forskning ser ut för 

Sverige. 

 

Om vidare forskning avser att säkerställa att de svar som framkommit ur analysen är korrekta 

behöver de två konflikterna granskas vidare för att utröna fler förklaringsfaktorer och om 

möjligt komplettera faktorerna som tagits fram för denna forskning med övriga delar som ger 

en mer korrekt och rättvis bild av vad som avgjorde konflikten. 

 

Faktorer som presenteras utgår och är beroende av folket. Det hade därför vart intressant att 

kolla vidare på vilka lagar i modern tid som styr folkets rätt att ta rollen som kombattanter. 

Men även undersöka hur stödet och viljan ser ut hos den svenska befolkningen för att avgöra 

hur våra möjligheter att nyttja dessa faktorer se ur. Kopplat till det skulle det även vara intres-

sant att undersöka om en reguljär organisation kan ersätta det folkliga stödet? Eller vad det 

finns för andra substitut. 
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