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GERILLANS DEFENSIVA KULMINATION EN TVÅFALLSTUDIE AV LTTE OCH DAESH
ABSTRACT:
This thesis examines the applicability of culminations theory in a guerrilla context. In battle, a
crucial factor is to assess who has superior strength. Culmination theory is a central concept in
conventional warfare, could the same theory support the analysis of guerrilla warfare?
Previous research tends to focus on the results of guerrilla wars. By using the concept of culmination
this research attempts to determine, by assessing the battle, whether the guerrilla reached the point
of culmination and by that evaluate the applicability of culmination theory in guerrilla warfare.
The research design consists of a two-case study to analyse the LTTE and Daesh and thereby
highlight culmination theory’s applicability on guerrillas. Written documents are used as sources of
empirical data for the two-case study. The result of the survey shows that LTTE and Daesh reached
their defensive point of culmination and that culmination theory is generalizable in a similar guerrilla
context.
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1. Inledning
1.1. Problemformulering
Inom militär planering pågår ständigt ett bedömningsarbete av den egna och motståndarens
militära styrka. Det är svårt och omfattar många aspekter. Det är även komplicerat att bedöma
relativ styrkeöverlägsenhet och avgöra vem som för tillfället är överlägsen. Clausewitz
beskriver detta som kulmination i sin bok ”Om kriget”.1 I Försvarsmaktens militärstrategiska
doktrin uttrycks kulminationens betydelse på följande sätt:
Vid väpnad strid är förmågan att växla mellan och balansera
offensiv och defensiv verksamhet i kombination med andra medel
avgörande för att undvika kulmination och nå de yttersta målen. 2
Krig har dock utvecklats och frågan är om äldre teorier kan hjälpa oss i mer moderna krig?
Detta resonemang skapar då den fundamentala grund som undersökningen vilar på. Om
begreppet kulmination kan beskriva krigets dynamik mellan konventionella stridskrafter, då
borde även kulmination kunna beskriva krigets dynamik för gerillaaktörer i asymmetriska krig.
Gerillaaktörer tenderar till att vara uthålliga även om de i varierad grad når framgång i
konflikter. Det som är intressant med denna kamp är att den till synes starkare statsaktören inte
alltid vinner utan, precis som Arreguin-Toft påpekar, finns det flera fall där den svagare gerillan
har avgått med seger.3 Politiska, ekonomiska och militära avvägningar blir viktiga för utgången
av dessa krig där befolkningsstödet är avgörande. När dessa två motståndare, staten och
gerillan, möts i väpnad kamp sker den med olika förutsättningar vad gäller målsättningar och
resurser, det beskrivs av Galula som asymmetriska krig. Ofta behöver gerillan växa sig
tillräckligt stark innan den på allvar kan utmana statsaktören militärt.4 Sett ur ett
gerillaperspektiv, när militära avgörande sker, så verkar det som att även gerillans militära
befälhavare behöver ta hänsyn till kulmination.
I militärteorin beskrivs dynamiken mellan två militära motståndare, som beror av tid, rum och
styrka, av begreppet kulmination. Clausewitz definierar kulmination som en punkt,5 en
omslagspunkt, som militära befälhavare måste förhålla sig till då styrkeöverlägsenheten skiftar
mellan motståndare. Det inomvetenskapliga motivet utgörs därmed av att undersöka

1

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002

2

Försvarsmakten; Militärstrategisk doktrin, M7739-354028, Försvarsmakten 2016, s. 43.

3

Arreguin - Toft Ivan; How the Weak Win Wars; Cambridge University Press, New York 2005, s. 93-128.

4

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, 2006, s. 3.

5

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 535.
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kulminationsteoriers tillämpbarhet i en gerillakontext, samt belysa vilka faktorer som teoretiskt
utgör orsaken till kulmination för gerillaaktörer.
Oavsett om teorier om gerillakrigföring tar utgångspunkt i gerillaaktörens- eller befolkningens
perspektiv så kommer kriget med gerillan att behöva bedömas.6 Om kulminationsteorier kan
öka förståelsen för gerillaaktörens militära styrka bidrar det till utveckling av hur dessa aktörer
praktiskt kan analyseras. Därigenom kan gerillans relation till mål, medel och resurser bättre
förstås. Då Sverige och försvarsmakten sannolikt kommer fortsätta att bidra till internationella
insatser kommer svenska förband direkt eller indirekt delta i sammanhang där bekämpning av
gerillaaktörer förekommer, vilket ökar nyttan med undersökningen.

1.2. Undersökningens syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att genom en analys av två gerillaaktörer Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE) samt Daesh pröva tillämpbarheten för kulminationsteori i en
gerillakontext, detta bidrar även till en ökad förståelse för hur gerillaaktörers militära styrka
påverkas i krig. Undersökningens två frågeställningar är:
Hur tillämpbar är kulminationsteori för att analysera och belysa LTTE respektive Daesh
defensiver?
Vilka faktorer bidrog till att LTTE respektive Daesh uppnådde defensiv kulmination?

1.3. Tidigare forskning
Parallellt med problemformuleringen och utformandet av forskningsfrågan identifierades
tidigare forskning baserat på nyckelord från problemformuleringen, gerillakrigföring och
Clausewitz kulmination.
Clausewitz relevans i modern krigföring
Clausewitz fortsatta relevans debatteras kontinuerligt. Kinross försvarar Clausewitz och går till
hård kritik mot, enligt honom de som är Clausewitz huvudkritiker, Creveld, Keegan och
Luttwak. Kritiken handlar om att krig har utvecklats och att Clausewitz teorier har
begränsningar avseende förändrade förutsättningar för krig. Är Clausewitz idéer relevanta när
man diskuterar lågintensiva konflikter? Det hävdar Kinross när han belägger Clausewitz
fortsatta relevans för att förstå krig att även gälla i lågintensiva konflikter.7 I kriget mot terror
för Kinross ett hållbart resonemang och gör en intressant tolkning av staten, möjligen en för
Clausewitz fördelaktig tolkning, där gerillaaktörers kontrollerade områden kan jämställas med
6

http://smallwarsjournal.com/blog/two-schools-of-classical-counterinsurgency (hämtad 20180409)

7

Kinross Stuart; Clausewitz and low- Intensity Conflict; Journal of strategic Studies, 27:1, 2004, s. 35-58.
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en stats landområden. Kinross hävdar att Clausewitz tankar fortsatt är applicerbara och
användbara i lågintensiva konflikter. Vego noterar att Clausewitz teorier alltjämt är aktuella
särskilt vad gäller begreppet kulmination. Han nämner även att konceptet kan användas inom
lågintensiva konflikter även om faktorerna inte är kvantifierbara på samma sätt.8 Pappilas
uppfattning samstämmer med Kinross bedömning att Clausewitz är relevant när han i sitt
inträdesanförande till Kungliga Krigsvetenskapsakademin först diskuterar att begreppet
kulmination expanderats av olika teoretiker och därefter avslutar anförandet med att konstatera:
”Clausewitz unika förmåga att konstruera tidlös militärteori som trots sin ålder fortfarande
känns relevant”.9
Utfall i krig med gerillaaktörer
Kvantitativ forskning om utfall i konflikter pekar mot att både svaga och starka aktörer vinner
krig. Arreguin-Toft hävdar att svaga aktörer kan få starkare aktörers överlägsenhet att bli
irrelevant under vissa förutsättningar. Denna asymmetri leder till att svaga aktörer vinner krig.10
Widén och Ångström kritiserar dock Arreguin-Toft och menar att denna typ av undersökningar
har vissa tillkortakommanden när det gäller gerillakrigföring då den förlitar sig alltför mycket
på utfallet i krigföringen och inte omhändertar övriga orsaker.11 Den kvantitativa forskning som
Connable och Libicki genomförde undersökte 89 gerillaaktörer och kombinerade denna
statistik med kvalitativ analys. Resultaten av undersökningen visade att segern över
gerillaaktörer är tätt förankrad i grundorsakerna till konflikten och kan inte enbart lösas med
våld. Undersökningen pekar även på att upprorsbekämpning som vilar på principer från Galula,
Kilcullen m.fl. leder till fördelaktiga resultat.12 Intressant i sammanhanget är att Arreguin-Toft
kommer fram till det motsatta i sin undersökning. Vilket möjligen kan förklaras med att de båda
ha rätt utifrån sina undersökningars premisser men att Connable och Libicki kommer längre
genom att kvalitativt analysera ett kvantitativt resultat.
Gerillaaktörers svagheter och misstag
Krause menar att gerillaaktörer gör strategiska misstag som kan begränsa deras effekt, om
upprorsbekämpningen utnyttjar dessa misstag kan det leda till att gerillan förlorar.13 Harmon
hävdar att terrorister är mänskliga organisationer med mänskliga problem, och om dessa
sårbarheter utnyttjas kommer kriget mot terrorn att vinnas.14 Harmon menar att terrorister inte
är oövervinnerliga. Han utgår från att det finns en rationalitet som beror i att USA har en lång

8

Vego, Operational Overreach and the Culmination Point, National Defense University Press, Washington, DC
2000, s. 106.
Pappila Ove; Begreppet kulmination – från Clausewitz till moderna doktriner, Inträdesanförande, KKrVA 9 juli
2010, s. 36-46.
9

10

Arreguin- Toft Ivan; How the Weak Win Wars; International Security; Vol. 26, No 1, 2001, s. 93-128.

11

Widén Jerker & Ångström Jan; Militärteorins grunder; Försvarsmakten, Stockholm 2004, s. 208.

12

Connable Ben & Libicki C. Martin; How insurgencies end, RAND, Santa Monica 2010, s. xi-xviii.

13

Krause Lincoln B; Playing for the Breaks; Insurgents Mistakes; Parameters; Carlisle Baracks Vol.39 Iss 3,
2009, s. 49-64.
14

Harmon Christopher C; The Myth of the Invincible Terrorist; Policy Review; 142: Military database, april/
may 2007, s. 57-74.
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erfarenhet av upprorsbekämpning vilket har gett dem erfarenhet att kunna hitta sårbarheter hos
gerillaaktörer. Kritik mot Harmons undersökning kan riktas mot en uppradning snarare än en
viktning av terroristers sårbarheter. Det återstår att förklara hur dessa generella sårbarheter
inverkar när terroraktörer lider militära nederlag.

1.3.1.

Forskningslucka

Av forskningsöversikten framgår det att gerillakrigföringens dynamik och gerillaaktörers
militära styrka ofta beskrivs på ett abstrakt sätt jämfört med dess motståndare. Även om
gerillakrigföring i sin helhet omfattar många områden så behöver kriget med gerillan kunna
bedömas. Undersökningen bidrag blir då att tillföra kunskap om hur gerillaaktörers militära
styrka kan analyseras och om kulminationsteorier är tillämpbara i en gerillakontext.

1.4. Disposition
I kapitel ett beskrivs problemformuleringen, undersökningens syfte och frågeställning, tidigare
forskning, identifierad forskningslucka samt disposition och centrala begrepp.
I kapitel två beskrivs teori och teoretiskt ramverk. Kapitlet avslutas med framtagning av
delhypoteser och analysverktyg.
I kapitel tre beskrivs metodologiska resonemang, forskningsdesign, datainsamling, material och
källkritik, vetenskaplig kvalité och etik samt undersökningens operationalisering.
I kapitel fyra avhandlas analysen och slutsatser av de två fallstudierna, LTTE och Daesh.
I kapitel fem besvaras undersökningens frågeställning. Vidare diskuteras resultaten återkopplat
till metod, teori, och relevans för professionen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare
forskning.
I kapitel sex redovisas undersökningens källor.
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1.5. Centrala begrepp
Gerilla

Gerillan är den part i konflikten som bedriver en kamp mot
statsaktören och kan definieras genom sin övertygelse och sak.15

Asymmetriskt krig

Det råder en asymmetri mellan aktörerna i ett revolutionärt krig.
Asymmetrin resulterar från krigets uttryck, från inledande
oproportionerliga styrkeförhållanden och från skillnader mellan
deras tillgångar och ansvar.16

Etnisk konflikt

Konflikt som utgår ifrån förhållanden i staten, dess befintliga
gränser och befolkningen. Parterna har varsin tyngdpunkt i olika
befolkningsgrupper.17

15

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, 2006, s. 1.

16

Ibid, s. 3.

17

Widén Jerker & Ångström Jan; Militärteorins grunder; Försvarsmakten, Stockholm 2004, s. 204.
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2. Teori
2.1. Val av teorier
Med stöd av Kinross tolkning att Clausewitz är användbar i lågintensiva konflikter är valet av
Clausewitz motiverat. Clausewitz har förutom kulminationsteori även beskrivit folkbeväpning
vilket är relevant i sammanhanget även om det inte utvecklas vidare i denna undersökning.
Möjligen skulle Clausewitz teorier kunna stå själva i undersökningen men undersökningen
kompletteras med Vegos kulminationsteori som har expanderat begreppet kulmination att passa
i en mer modern krigföring. Handels och Kress tolkningar av kulmination är relevanta men
bedöms inte vara avgörande för resultatet och tas därför inte med. Valet av Galulas teorier om
gerillakrigföring motiveras genom att hans teorier beskriver gerillaaktörer konkret och Galulas
teori kommer därför utgöra referens för kulminationsteoris relevans i ett gerillaperspektiv.

2.2. Kulminationsteori baserad på Clausewitz och Vego
2.2.1.

Definition av kulmination

Clausewitz definierar kulmination genom att förklara begreppen anfallets och segerns
kulminationspunkt.18 Det finns även en passage som beskriver folkbeväpningens bidrag till
anfallarens kulminationspunkt.19 Precis som Pappila nämner i sitt anförande så diskuteras
försvarets kulmination mer dolt och det finns flera kapitel som innehåller viktiga principer som
kulmination bygger på. Enligt Pappila kan kulmination inte fullt förstås utan att ta in principen
om kontinuitet och anfallets avtagande kraft.20 Baserat på de beslut som naturligt påverkar
stridskrafterna och därmed kulmination uttrycker Clausewitz viktiga slutsatser kring krigets
mål, medel och strategi samt militär genialitet.
Milan Vego har in sin bok Joint Operational Warfare noga definierat konceptet kulmination
och vidgat begreppet från Clausewitz. Vego förklarar kulmination på den militärstrategiska,
operativa och taktiska nivån även om fokus ligger på den operativa nivån. Vegos grund i
kulmination vilar på följande generella definition:
Kulmination är en punkt, i tid och rum som nås av anfallaren eller
försvararen, där anfallaren eller försvararen inte når sina målsättningar.
Om en fortsatt ansträngning görs för att nå dessa målsättningar ökar
risken för misslyckande eller nederlag.21

18

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 535,576.

19

Ibid, s. 478-483.

Pappila Ove; Begreppet kulmination – från Clausewitz till moderna doktriner, Inträdesanförande, KKrVA 9
juli 2010, s. 36-45.
20

21

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-74 (egen översättning).
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Kulminationspunkten ska inte tolkas bokstavligt utan Vego beskriver det som ett område
präglat av ovisshet eller ouppmärksamhet som beror av tid, rum samt styrka. Kulmination sker
i striden när relativ stridsöverlägsenhet skiftar mellan olika sidor och om kulminationspunkten
passeras ökar risken för nederlag. Vego är tydlig med att teorin inte kopplar ihop att en
passering kulminationspunkten per automatik innebär nederlag.22 Vego beskriver en rad
kriterier för kulmination och menar att kulmination kan inträffa på olika nivåer av krig och att
en kulminationspunkt finns på nationalstrategisk-, militärstrategisk-, operativ- och taktisk nivå.
Komplexiteten och svårigheten att bedöma kulmination ökar i takt med respektive nivå. Vego
föreslår följande förhållningssätt till Clausewitz tidigare definitioner av kulmination: 23
Strategisk nivå- Segerns kulminationspunkt (nederlagets) kulminationspunkt
Operativ nivå-

Offensivens (defensivens) kulminationspunkt

Taktisk nivå-

Anfallets kulminationspunkt (försvarets) kulminationspunkt

2.2.2.

Kulmination i anfall och försvar

Att ett anfall blir framgångsrikt menar Clausewitz ligger i en styrkeöverlägsenhet som utgår
från de fysiska och moraliska krafterna. Styrköverlägsenheten försvagas av principerna för
anfallets avtagande kraft och stärks av de fördelar som anfallaren skaffar sig under anfallets
gång. Skulle dock anfallets kraft ebba ut innan anfallet avslutats, riskeras ett omslag och en
motgång som enligt Clausewitz är starkare än anfallskraften. Detta är anfallets
kulminationspunkt.24
Vad gäller försvarets kulmination så tar Clausewitz upp en liknande dynamik om försvaret
där strävan att övergå till anfall är centralt för att uppnå ett positivt syfte, att erövra. Detta kan
inte ett försvar uppnå utan ett försvar uppnår endast ett negativt syfte, att vidmakthålla.
Samtidigt har försvaret en fördel av att vara generellt en starkare form av krigföring än
anfallet, vilket ska utnyttjas för att aktivt nå fördel inför omsvängningen till anfall.25 Vad
avser beslut så beskriver Clausewitz också svårigheten för fältherren att bedöma sin
motståndares styrka. Han konstatera att ”Den fältherre som lyckas bäst är den som med
begränsade medel når stora resultat”.26
Vego menar att försvararens (defensivens) kulmination är en punkt i tid och rum där
försvararens inte längre kan genomföra motoffensiv eller försvara sig framgångsrikt. Om
försvararens uppgift är att hålla terräng, då är kulminationspunkten där försvaret måste
omgruppera, fördröja eller gå på reträtt. Konsten med försvaret menar Vego är att aktivt angripa
anfallaren på så anfallaren snabbare når sin kulminationspunkt. Försvararen ska därefter övergå

22

Ibid, s. VII-74.

23

Ibid, s. VII-79f.

24

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 535.

25

Ibid, s. 342f.

26

Ibid, s. 576ff.
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från defensiv till offensiv, något som Vego hävdar är bland det svåraste en befälhavare kan
ställas inför.27 Vego definierar defensiv kulmination enligt följande:
Försvararen når defensiv kulmination när försvararen inte kan gå
till motoffensiv eller försvara sig framgångsrikt. Om försvararens
uppgift är att behålla terräng inträffar kulminationspunkten när
försvararen måste om gruppera, fördröja eller gå på reträtt.28
Vego diskuterar vikten av att bevaka flera faktorer för att kunna bedöma den egna och
motståndarens kulminationspunkt. Övergripande förhåller sig kulmination till tid, rum och
styrka men både mätbara och omätbara faktorer spelar in. Vego räknar upp ett antal faktorer
men framhåller fyra faktorer som leder till kulmination: 1) Försöka att samtidigt nå multipla
målsättningar 2) otillräckliga underrättelser 3) otillräcklig logistik och 4) otillräckligt skydd.29

2.2.3.

Kritik mot Clausewitz relevans i modern krigföring

Creveld hävdar att Clausewitz teorier är felaktiga då krig har förändrats och att moderna krig
har ett helt annat innehåll, långt från Clausewitz teoretiska förutsättningar när han skrev sina
teorier. Creveld utvecklar denna ståndpunkt och generaliserar att ”väpnade konflikter mellan
större styrkor är på väg ut”.30 I en kulminationsliknande diskussion jämför Creveld strid med
fotboll och konstaterar att respektive sida försvagas i strid men inte baserat på Clausewitz
förutsättningar om strategi. Människor krigar av rationella skäl mot rationella mål.31

2.3. Galula om gerillakrigföring
Galula pekar på tre typer av uppror: revolution, kupp och insurgency. Galula menar att gerillan
definierar inbördeskriget, då kriget splittrar landet och respektive part har kontroll över varsin
del av landet tillsammans med dess militära styrka och befolkning. Kriget påminner om
mellanstatliga krig med skillnaden att motståndet kommer från samma land.32 Det råder
asymmetri i konflikten med en gerillaaktör ur flera aspekter. Gerillan har själv det strategiska
initiativet och ska initiera konflikten i tid och rum när det är fördelaktigt, om inte statsaktören
tvingar gerillaaktören att forcera fram sina drag. Medan statsaktören har äganderätt på
samhällsapparaten är gerillaaktörens främsta tillgång övertygelsen för sin sak.33

27

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-78-82, 90.

28

Ibid, s. VII-78 (egen översättning).

29

Ibid, s. VII-91.

30

Creveld; The Transformation of War Revisited, Small Wars & Insurgencies, 13:2, 2008, s. 5.

31

Ibid, s. 3-15.

32

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, 2006, s. 1-10.

33

Ibid, s. 3-8.

Sida 10 av 45

Mj Henrik Blomqvist

2018-05-08

1OP415
Galula gör en tydlig distinktion att även om gerillaaktören växer i styrka och påminner om en
konventionell styrka ska denna krigföring alltid betraktas som okonventionell. En övergång till
en högre intensitet i kriget innebär inte heller att gerillaaktören överger gerillakrigföring.34
Galula beskriver framgångsfaktorerna för en gerillaaktör att omfatta: en gemensam sak, en
administrativ svaghet hos statsaktören och en inte alltför fientlig omgivning. Gerillaaktörens
stöd beskriver Galula utgörs av lokalt stöd som fås genom befolkningen eller tas från
motståndaren. Externt stöd är viktigast under den senare delen av gerillans doktrinära
utveckling.35 Galula beskriver gerillans kritiska skeden, då gerillaaktörens sårbarhet når sin
högsta nivå, när gerillakrigföring respektive manöverkrigföring inleds.36 Gerillan är beroende
av sina områden för sina syften. Galula beskriver att gerillaaktören är beroende av sina områden
som gerillaaktören använder för olika syften:
1) Basområde: Gerillan har full kontroll. Statsaktören kan nå basområden med
militära operationer
2) Gerillabaser: Här utövar gerillan full administration. Statsaktören når
gerillabaser regelbundet men kan inte kvarstanna.
3) Gerillaområden: Statsaktören har politisk administration. Gerillan och
statsaktörer konkurrerar.
4) Ockuperade områden: statsaktören utövar administrativ och militär kontroll, där
gerillaaktören endast kan uppträda dolt.37
2.3.1.

Kritik mot Galula

Gentile och Porch är kritisk mot upprorsbekämpningens lämplighet som strategi. De
ifrågasätter framgångspotentialen för Galulas teorier i praktiken. Kritiken består också i att
Galula ifrågasätts för sin underlåtenhet att referera till samtida teoretiker såsom Thompson.38
De menar att betoningen i upprorsbekämpning snarare ligger på taktik än strategi, som inte
lyckas omhänderta alla aspekter, exempelvis i Afghanistan.39 I Galulas beskrivning om
sårbarhet uppfattar jag att Galulas menar att gerillaaktören inte är sårbar efter att övertaget mot
statsaktören skett. Militär sårbarhet kan diskuteras men det står i direkt paritet med motståndet,
vilket kan förändras. Då kan även gerillaaktörens sårbarhet förändras trots doktrinär utveckling.

34

Ibid, s. 1-10.

35

Ibid, s. 11-28, 37.

36

Ibid, s. 41.

37

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, 2006, s. 37.

38

Moore Riley M: a Journal of the Center for Complex Operations; Washington Vol. 3, Iss. 4, Sep 2012, s.149152.
39

Ucko David H; Critics gone wild: Counterinsurgency as the root of all evil, Small Wars & Insurgencies 25:1,
2014, s. 161-179.
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2.4. Teoretiskt ramverk för kulmination
Det teoretiska ramverket utgörs av identifierade faktorer för kulmination och identifierade
effekter av kulmination. Dessa kommer i följande kapitel beskrivas genom kulminationsteori
och omformas till delhypoteser.
Beslut, Militär målsättning, Stridskrafter och stöd till stridskrafterna har identifierats ur
teorikapitlet som relevanta faktorer som orsakar kulmination. Effekterna av kulmination utgör
beviset för att kulmination inträffat. Karaktären av faktorerna innebär att förutsättningarna
(beslut) och kraftmätningen (övriga faktorer) kommer kunna observeras. Dessa faktorer
kommer beskrivas ytterligare och utmynna i fem delhypoteser med indikatorer. Genom att
identifiera och beskriva faktorerna utifrån både Clausewitz, Vegos och Galulas teorier stärks
begreppsvaliditeten som utgör grunden till ett stringent analysverktyg som sedan
operationaliseras.40
Beslut
Clausewitz menar att fältherren intuitivt ska finna kulminationspunkten genom ett väl avvägt
omdöme. ”Strategin utformar krigsplanen och dess mål bestämmer de enskilda
stridshandlingarna”, vidare poängterar Clausewitz att order och dess genomförande skapar
resultatet av striden. Fältherren ska också avgöra vem som är den överlägsne.41
Vego nämner att analysen av faktorer för kulmination ställer höga krav på förmågan hos både
befälhavare och stab. Misslyckas denna bedömning kan det innebära att kulminationspunkten
passeras och nederlag riskeras. Strategiska beslut kan dessutom påverka lägre nivåers
motståndskraft för kulmination. Otillräckliga underrättelser pekar Vego på som en särskild
faktor som bidrar till kulmination.42
Galula menar att gerillaaktörens militära utveckling beror på ”timing”. Galula beskriver
perioder av hög sårbarhet när övergången till gerillakrigföring sker och när gerillan ställs
militärt mot statsaktören.43
Ur ovanstående beskrivning kan faktorn beslut kopplas till strategi och krigets förande och
utvecklas till följande delhypotes:
Om beslut leder till att gerillan tillämpar en ofördelaktig strategi eller gör kritiska
misstag bidrar det till defensiv kulmination

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 58.
40

41

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 51,143,535.

42

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII- 81,84.

43

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, s. 2006 36-37, 41.
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Militär målsättning
Enligt Clausewitz är målet det som inriktar kriget för att tjäna det övergripande politiska syftet.
För att avgöra kriget måste motståndaren göras värnlös avseende stridskrafter, land och vilja
annars riskerar kriget att fortsätta. Angriparen blir starkare för att försvararen mister det inre
sammanhanget och störningen av sin organiserade verksamhet.44
Vego menar att militärstrategiska mål uppfyller en del av de strategiska målen. De
militärstrategiska målen kan i sin tur delas upp och fördelas ner till den operativa och taktiska
nivån.45 Vego anser att samtidigt försöka uppnå flera operativa och taktiska målsättningar
riskerar att leda till kulmination.46
Enligt Galula syftar gerillakrig till att ta makten, antingen över hela eller en del landet. Gerillan
äger initiativet och ökar ambitionen successivt med hänsyn till militära medel och målsättning.
Militära medel ska inte användas på ett sätt som gynnar statsaktören, särskilt inte försvar av
områden.47
Ur ovanstående beskrivning utvecklas militär målsättning till följande delhypotes:
Om gerillans militära målsättning innebär att flera militära operationer
genomförs samtidigt bidrar det till defensiv kulmination
Stridskrafterna och stöd till stridskrafterna
Enligt Clausewitz skapas styrkeöverlägsenhet hos stridskrafterna av de fysiska och moraliska
faktorerna. Tillgänglighet av stöd till stridskrafterna bidrar till att förstärka eller försvaga
stridskrafterna.48
För att undvika kulmination menar Vego, att styrkeöverlägsenhet behöver bibehållas och att
lämpliga styrkor avdelas för att uppnå moment i striden. Otillräcklig logistik anser Vego vara
en av orsakerna till kulmination. Styrkorna ska vidmakthållas genom stöd på ett lämpligt sätt.
Vidare poängterar Vego att, staber även ska bedöma icke kvantifierbara faktorer som moral
och ledarskap vilka kan ha en avgörande betydelse.49
Galula menar att styrkeöverlägsenhet skapas genom att gerillan väljer fördelaktiga
förutsättningar för strid i tid och rum. Stridskrafternas sammansättning kan variera men
44

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 45,576f.

45

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. II-4.

46

Ibid, s. VII-91.

47

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, s. 36-37.

48

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 535, 576-577.

49

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-80,91.
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följsamhet ska prioriteras framför tung beväpning. Lokalt stöd 50 fås genom befolkningen eller
tas från motståndaren. Externt stöd 51 är viktigast under gerillans krigföring mot statsaktören.52
Ur ovanstående beskrivning utvecklas stridskrafter och stöd till stridskrafterna till följande
delhypoteser:
Om gerillans stridskrafter inte lyckas skapa styrkeöverlägsenhet i tid och rum
bidrar det till defensiv kulmination
Om stödet för vidmakthållande av gerillans stridskrafter är otillräckligt bidrar det
till defensiv kulmination

50

Enligt Galula kan lokalt stöd bestå av: rekrytering, logistik, skydd och moraliskt stöd.

51

Enligt Galula kan externt stöd bestå av: Moraliskt, politiskt, tekniskt och finansiellt samt militärt stöd.

52

Galula; Counterinsurgency Warfare, Praeger Security International, 2006, s. 4,11-28,37.
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2.4.1.

Undersökningens analysverktyg

I nedanstående analysverktyg redovisas undersökningens delhypoteser och indikatorer som
härletts i ovanstående teoretiska ramverk eller från kulminationsteori.
Delhypoteser och dess indikatorer för defensiv kulmination
Faktor

Beslut
Kapitel: 2.4

Militär målsättning
Kapitel: 2.4

Stridskrafter
Kapitel: 2.4

Stöd
Kapitel: 2.4

Effekt av defensiv
kulmination
Kapitel: 2.2.2

Delhypoteser

Indikatorer

1) Om beslut leder till att gerillan
tillämpar en ofördelaktig strategi
eller gör kritiska misstag bidrar det
till defensiv kulmination

1a) Gerillan tillämpar en
ofördelaktig strategi

2) Om gerillans militära målsättning
innebär att flera militära operationer
genomförs samtidigt bidrar det till
defensiv kulmination.

2a) Gerillan försöker uppnå flera
militära operationer samtidigt.

3) Om gerillans stridskrafter inte
lyckas skapa styrkeöverlägsenhet i
tid och rum bidrar det till defensiv
kulmination.

3a) Otillräckligt med stridskrafter i
tid och rum.

4) Om stödet för vidmakthållande av
gerillans av stridskrafter är
otillräckligt53 bidrar det till defensiv
kulmination.

4a) Otillräckligt lokalt stöd

5) om gerillan inte kan gå till
motoffensiv eller försvara sig
framgångsrikt har defensiv
kulmination inträffat.

5a) Gerillan genomför ingen
motoffensiv eller framgångsrik
försvarsstrid mot statsaktören.

1b) Gerillan gör kritiska misstag

2b) Statsaktören tvingar gerillan att
möta flera militära operationer
samtidigt.

3b) Otillräckligt med moralisk
styrka i tid och rum.

4b) Otillräckligt externt stöd

5b) Gerillan omgrupperar, fördröjer
eller går till reträtt

Figur 1: Analysverktyg för kulmination i gerillakrigföring.

53

Undersökningen definierar otillräckligt som ett underskridande av stridskrafternas behov för att lösa militär
målsättning.
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3. Metod
3.1. Forskningsdesign
Baserat på undersökningens problemformulering och forskningsöversikt och den beskrivna
forskningsluckan identifierades ett behov av att pröva tillämpbarheten av kulminationsteori i
en gerillakontext. Detta leder till att undersökningen kommer vara teoriprövande till sin
karaktär. Undersökningen kommer utgå från Clausewitz och Vegos kulminationsteorier vilka
kommer utmynna i delhypoteser vilka prövas mot empiri.54 Kulminationsteorier och dess
teoretiska orsaksmönster (analysverktyget) kommer utgöra referens mot utfallet i empirin.
Kulminationsteorier står i centrum och avgör vilka fall som ska prövas.55
Baserat på undersökningens frågeställning, väljs en jämförande tvåfallstudie med följande
motiv. Yin menar att det är lämpligt att använda en fallstudie om undersökningens
frågeställning söker svaret på hur en viss åtgärd fungerar.56 Descombe skriver att en fallstudie
är lämplig för att illustrera hur en teori kan tillämpas i verkliga inramningar. Visserligen
poängterar Descombe att en fallstudie gynnas av flera källor vilket har varit en utmaning i
undersökningen då både avstånd och etiska skäl har försvårat fältobservationer och intervjuer.57
Då källorna är dokument genomförs en kvalitativ textanalys. Den har haft två inriktningar. En
argumentationsanalytisk inriktning, för att värdera teoriernas argument för att på så sätt
identifiera och beskriva relevanta faktorer för kulmination. Den andra inriktningen har varit en
systematiserad analys av källdokument för att identifiera budskap och kritisk granska
innehåll.58
Studiens två fall väljs utifrån mest lika design och genom ett strategiskt urval. Urvalet baserar
sig på författarens förförståelse om gerillaaktörer men också av att analysenheterna, LTTE och
Daesh, vilka bedöms ha liknande och tillräcklig konfliktintensitet för att oberoende variabler
(identifierade faktorer/effekter för kulmination) ska kunna identifieras.59. Fallen representerar
en bokstavlig replikation av varandra och har en analysnivå. Om resultaten får stöd i båda fallen,
har analytisk replikering skett och undersökningens resultat kan generaliseras till liknande
fall.60

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 41.
54

55

Ibid, s. 41.

56

Yin Robert K; Fallstudier: Design och genomförande; Liber, Stockholm 2015, s. 24, 68.

57

Denscombe Martyn; Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,
3:3 uppl; Studentlitteratur Lund 2017, s. 93,95.
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 213f.
58

59

Ibid, s. 101f.

60

Yin Robert K; Fallstudier: Design och genomförande; Liber, Stockholm 2015, s. 53,58,60-65.
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Utifrån kulminationsteori och det teoretiska ramverket identifieras och beskrivs faktorer för
kulmination, vilka omarbetas till delhypoteser med indikatorer. Tillsammans utgör dessa
analysverktyget. Som Yin poängterar, för att kunna nå ett vetenskapligt kvalitativt resultat är
kopplingen mellan data, delhypotes samt kriterier viktigt. Vidare understryker Yin
delhypotesernas roll i undersökning som syftar till att utgöra grunden i vad som ska göras i
undersökningen. Delhypoteserna utgör också teoretisk bevisning runt begreppet kulmination
och utgör grund för undersökningens möjligheter att bedöma kulminationsteoriers
tillämpbarhet i en gerillakontext. Delhypoteserna kommer även styra datainsamling och styr de
teoretiska drivkrafterna i undersökningen.61

3.1.1.

Diskussion om kritik mot vald metod

Mest lika design har en utmaning i att fallen vid en djupare jämförelse aldrig ser helt lika ut
vilket skulle i förlängningen kunna skapa replikering och generaliseringsproblematik av
resultaten. En mer fundamental problematik utgörs av om kulminationsteori inte kan förklara
en gerillakontext. Det vill säga att analysobjekten och oberoende variabler uppför sig som om
kulmination inträffat fast andra bakomliggande orsaker skapar liknande resultat. Här fyller
delhypotes 5 (se kapitel 2.4.1) en viktig kontrollfunktion.62

3.2. Metod för datainsamling
Datainsamlingen har skett enligt vad Denscombe beskriver som dokumentär forskning.
Undersökningen baseras på skriven text i form av böcker, e-böcker och vetenskapliga artiklar
samt digital kommunikation i form av officiella dokument, tidningsartiklar, video och bloggar.
Motivet att använda dokumentär forskning relateras till tydlighet och användbarhet.63 Den
generella insamlingen av data följer Brymans beskrivning av systematiskt sökande av
information och målstyrt urval baserat på forskningsfrågorna och delhypoteserna.64
Datainsamlingen för empiri styrdes av nyckelorden i problemformuleringen, teori och
analysverktyg. Där identifierades nyckelord kopplat till kulmination, gerilla, asymmetri och
etnisk konflikt. Vidare sökning skedde via relevanta sammanfattningar och referenser.
Datainsamlingen av empiri styrdes av förförståelse, fallens kronologiska händelseförlopp,
analysverktygets nyckelord och relevanta fynd i empirin. Lämpliga källor hittades i Anna Lindh
biblioteket och dess databaser DiVa och proQuest samt Google scholar. Lämpliga kartdata
hittades hos Sri Lankas försvarsdepartement samt Institute of study of war (ISW) och den öppna
kartdatabasen liveuamap.com.

61

Yin Robert K; Fallstudier: Design och genomförande; Liber, Stockholm 2015, s. 40,51f,140f.

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 69, 103f.
62

63

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,
3:3 uppl; Studentlitteratur Lund 2017, s. 319.
64

Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder; Liber, Stockholm 2016, s. 117, 392.
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Datainsamlingen gick därefter in en systematiserande process och tolkning av innehåll och
budskap. Information kategoriserades utefter delhypoteser och deras indikatorer. Sammantaget
nyttjades detta för att hitta information som både stärker och försvagar upptäckt empiri.65

3.3. Material och källkritik
Materialet utgörs av sekundära källor och tredjehands källor. Undersökning har byggt fallens
berättelser utifrån huvuddokument för LTTE66 och Daesh67. Övriga dokument ska ses som
högupplösta pusselbitar som kompletterar och stärker berättelsen i de huvudsakliga källorna
när dessa saknat detaljer i operationella beskrivningar.68 Samtliga dokument är samtidiga
vilket minskar risken för tidsberoende minnesfel och efterhandskonstruktioner. Vad avser
äkthet så förlitar sig undersökningen på referenstagning och oberoende källor som bekräftar
informationen.69 Det gäller främst tidningsartiklarna och bloggar. Av detta skäl används
endast tidningsförlag och källor som citeras med tydlig referenstagning.
Oberoende och tendens varierar mellan källorna men i och med att empirin utgörs av
kronologiska förlopp och händelser kan även partsinlagor utgöra referens även om innehållet
till del är tendensiöst. Dessa källor står inte själva i undersökningen. Avslutningsvis har
avvägningar gjorts mellan principer för källkritik. 70
Kritik kan riktas mot källomfånget där data från krigsplanläggning saknas från båda fallen.
Tolkningar av händelseförlopp har i stället skett indirekt utifrån källorna. Intervjuer med
gerillakrigare eller militära befälhavare hade varit särskilt värdefullt som komplement men
omöjliggjorts med hänsyn till säkerhetsläge i Irak och tillgänglighet på intervjuobjekt.

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 213f.
65

66

Mayilvaganan; Is it Endgame for LTTE, Murari; The Prabhakaran saga the rise and fall of an Eelam warrior,
Swamy; The tiger Vanquised : LTTE story, Sørbø, Goodhand, Klem, Nissen, Selbervik; Pawns of Peace
Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka 1997-2009.
67

Weiss & Hassan; ISIS Inside the army of terror, Griffin; Islamic State; Rewriting History, Knights Michael,
Mello Alexander; The Cult of the offensive, Lewis Jessica; The ISIS Defense in Iraq and Syria: Countering an
adaptive enemy.
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 288-289.
68

69

Ibid, s. 292.

70

Ibid, s. 294-297.
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3.4. Vetenskaplig kvalité och etik
Det teoretiska ramverket är grunden för att hålla en hög begreppsvaliditet då relevanta
faktorerna kan spåras till teorierna. Här blir samvariationsvaliditet avgörande för att kunna nå
resultat i undersökningen vilket skapas av den bokstavliga replikationen. Kriterievaliditeten
stärks av att både faktorer för kulmination och effekter av kulmination kan identifieras i
empirins data. Detta minskar också risken för systematiska fel.71 Tillräcklig reliabilitet uppnås
genom att respektive steg operationaliseras och att analysverktyget följs. Det minimerar slump
eller slarvfel. Respektive indikator hjälper att mäta rätt. Sammantaget utgör valet av
forskningsdesign och analysverktyget att resultatvaliditeten stärks då både begreppsvaliditet
och reliabilitet omhändertas.72
Ur ett forskningsetiskt perspektiv så har undersökningen präglats av öppenhet. Undersökningen
har inte inneburit intervjuer eller direkta observationer men har likväl inneburit visst
kontakttagande via internet. Då har undersökningens syfte redovisats tydligt i
mailkonversationen. Begäran om användning av figur har medgetts av
Geopoliticalfuture.com.73

3.5. Operationalisering av teori
Operationaliseringen av teorin sker genom analysverktyget som tillsammans med
undersökningens analytiska strategi att använda teoretiska delhypoteser74 genererar de mönster
som undersökningens slutsatser baseras på. Delhypoteserna representerar orsaker och effekter
av kulmination och beskrivs i teorikapitlet och återfinns i analysverktyget, kapitel 2.4.1
Undersökningens analysverktyg. Mönstret av det empiriskt grundade resultatet jämförs med det
teoretiskt förväntade.75 För att nå till undersökningens frågeställningar med hjälp av det
analytiska verktyget ska fallstudiens resultat visa följande delresultat:
1) Att analysenheterna uppvisar empirisk data som stärker de teoretiskt
identifierade delhypoteserna samt att situationen på stridsfältet kan
beskrivas av argument ur kulminationsteori.
2) Att det empiriskt grundade mönstret replikeras av LTTE och Daesh samt
överensstämmer med det förväntade teoretiska mönstret.
3) Att utfallet av delhypoteserna av både faktorer och effekt kan bestämma
empirisk grundad kulmination

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena; Metodpraktikan – Konsten
att studera samhälle, individ och marknad; Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s. 61-66.
71

72

Ibid, s. 64-65.

73

Mailkonversation med Cole Altom; caltom@geopoliticalfutures.com (medgivande 16 april 2018 17:45)

74

Yin Robert K; Fallstudier: Design och genomförande; Liber, Stockholm 2015, s. 138-140.

75

Ibid, s. 145ff.
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Tolkningen av kriterierna för kulmination har gjorts utifrån kulminationsteori som redovisats i
kulminationsteori och det teoretiska ramverket. Där beskrivs hur kulmination uppstår och när
defensiv kulmination uppstått.76 Respektive delhypotes slutsatser i analysen beskrivs och
diskuteras i resultatkapitlet. De fyra stegen i analysen som leder till resultatet innebär att först
definiera teoretiska delhypoteser och därefter analysera utfall av hypoteserna från empirin.
Därefter identifieras utfall av kulmination och avslutningsvis sker en mönsterjämförelse mellan
fall och förväntat mönster. Nedan visualiseras undersökningens analytiska strategi som
tillsammans med analysverktyget (se figur 1) utgör undersökningens operationalisering:

Figur 2: Analytisk strategi och koppling mellan data, hypotes samt kriterier.

76

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-74,76,78-80,84,90,91.
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4. Jämförande tvåfallstudie av LTTE och Daesh
4.1. LTTEs defensiv 2006-2009

Figur 3: Skiss visualiserar SLSF offensiv och LTTE defensiv och gerillakrigföring mellan 2006-2009.77

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) stred för tamilers självständighet mot regeringen i
Sri Lanka mellan 1976 och 2009. Upptakten till det slutliga kriget, Eelam IV, föregicks av en
vapenvila mellan 2002-2006. Under 2006 ökade spänningarna och LTTE utmanade Sri Lankas
regering genom att demonstrera militär styrka i de östra delarna av Sri Lanka. Detta blir
upptakten till regeringens offensiv som startade 31 juli 2006. Sri Lankas säkerhetsstyrkor (Sri
Lanka security forces, SLSF) inleder en offensiv mot Sampur. LTTE svarar med upprepade
attacker och LTTE introducerar sitt flygvapen och genomför flyganfall i mars 2007 mot
Colombo. Under 2007 tar dock SLSF kontroll över de östra delarna och LTTE tvingas till reträtt
norrut (se figur 3). 78 Regeringen fortsatte med den norra offensiven under våren 2008 och
utövade ett hårt militärt tryck både mot civila och LTTE. LTTE svarade med en hård
försvarsstrid vid Mannar-Vavuniya linjen och vid Jaffna. Framgångarna för SLSF i offensiven
mot den nordliga provinsen innebar att LTTEs högkvarter i Kilinochchi slutligen föll den 2
januari 2009. SLSF påbörjade den avlutande delen av offensiven mot Mullaitivu i början av
maj 2009. SLSF var hänsynslösa både mot civila tamiler och LTTE. Varken dess ledare

77

http://www.defence.lk/orbat/Default.asp (hämtad20180413)

https://www.google.com/maps/place/Vakarai,+Sri+Lanka (hämtad 20180427)
78

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian-peaceefforts-in-sri-lanka-1997-2009/, s. 60-68. (hämtad 20140416)
Murari S; The Prabhakaran SagaThe Rise and Fall of an Eelam Warrior; Sage Publications Pvt. Ltd, New
Dehli 2012. E-bok, s. XiV, 280-285, 306-307.

Sida 21 av 45

Mj Henrik Blomqvist

2018-05-08

1OP415
Prabhakaran eller någon ur LTTE ledarskap överlever. LTTE mötte sitt militära nederlag i maj
2009.79

4.2. Analys av LTTE defensiv 2006-2009
Delhypotes 1- Beslut
Om beslut leder till att gerillan tillämpar en ofördelaktig strategi eller gör kritiska misstag
bidrar det till defensiv kulmination.
LTTE tillämpade en ofördelaktig strategi för tamilskt självstyre baserad på en militär
maktkamp gentemot Sri Lankas regering. Hindvan skriver att ”misslyckandet för LTTE att inte
nå en politisk överenskommelse när de var som starkast bidrog till deras nederlag.”80 Två
kritiska misstag har identifierats. Prabhakaran missbedömde president Rajapaksas
förberedelser och beslutsamhet att bekämpa LTTE. Detta argument förstärks då regeringen
även överraskade Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) med sin aggressivitet.81 SLSFs
militära målsättning innebar att koncentrera trupperna i norr mot LTTE och slå LTTE genom
utnötning.82 Misstaget att mörda den indiska premiärministern Gandhi 1991 påverkade LTTE
under lång tid och innebar att Indien vidtog åtgärder mot LTTE externa stöd från indiska Tamil
Nadu.83

Utfall delhypotes 1 - Beslut
Delhypotesen stärks både av ofördelaktig strategi och av kritiska misstag. Beslutet att tillämpa
en ovillkorlig strategi innebar att stridskrafterna mötte regeringens huvudstyrkor i ett
utnötningskrig. Misstaget att mörda Ghandi gav långtgående påverkan på stödet till gerillan.
Hindvans ovanstående slutsats och resonemang att LTTE nått till vägs ände med militära medel
kan kopplas till vad Clausewitz menar att man måste känna till hur långt man kan gå och inte
gå längre, för att inte lida nederlag istället för att vinna nya fördelar.84 LTTEs beslut kan kopplas
till kulmination då Vego urskiljer bristande underrättelser och otillräcklig logistik som orsaker
till kulmination.85

79

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian-peaceefforts-in-sri-lanka-1997-2009/, s. 60-68. (hämtad 20140416)
Murari S; The Prabhakaran SagaThe Rise and Fall of an Eelam Warrior; Sage Publications Pvt. Ltd, New Dehli
2012. E-bok, s. 337-342.
80

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019061.pdf , s. 14-15. (hämtad 20180416)

81

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian-peaceefforts-in-sri-lanka-1997-2009/, s. 63, 67. (hämtad 20140416)
82

http://www.defence.lk/orbat/Default.asp (hämtad 20180413)

83

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019061.pdf, s. 19-21. (hämtad 20180416)

84

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 581.

85

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-91.
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Delhypotes 2- Militär målsättning
Om gerillans militära målsättning innebär att flera militära operationer genomförs samtidigt
bidrar det till defensiv kulmination.

2009

2008

Vaharai

Jaffna
Wanni

Mannar-Vavuniya

Gerillakrigföring/ Terror
Försvar

Defensiv

LTTE upphör

Sampur

2007

2006

Innebörd av militar malsattning för LLTE

Gerillakrig
Terror

Figur 4: Militär målsättning kopplat till operationsriktningar.86

Inledningsvis anföll SLSF mot Sampur i öster och därefter norrifrån mot Jaffna. LTTEs val att
försvara sitt basområde innebar att LTTE mötte SLSF i två riktningar på marken, i Jaffna och i
Wanni mellan 2007 och 2009 (se fig. 3 och 4). LTTE försökte hårt försvara sitt basområde i två
riktningar.87
Utfall delhypotes 2 - Militär målsättning
Delhypotesen stärks av att LTTE mötte SLSF offensiv i flera riktningar. Detta innebar en hög
utnötning samtidigt som LTTE mötte offensiver från flera håll efter sommaren 2008.88
Samtidiga multipla operativa eller taktiska målsättningar uppger Vego som tydlig orsak till
kulmination.89

86

http://www.defence.lk/orbat/Default.asp (hämtad 20180413)

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian-peaceefforts-in-sri-lanka-1997-2009/, s. 63-68. (hämtad 20140416)
87

Ibid, s. 63-68.

Murari S; The Prabhakaran SagaThe Rise and Fall of an Eelam Warrior; Sage Publications Pvt. Ltd, New Dehli
2012. E-bok, s. 285.
88

Mayilvagan M; Is it endgame for LTTE; Strategic analysis,33:1, s. 31.
http://www.defence.lk/orbat/Default.asp (hämtad 20180413)

89

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-91.
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Delhypotes 3 - Stridskrafter
Om gerillans stridskrafter inte lyckas skapa styrkeöverlägsenhet i tid och rum bidrar det till
defensiv kulmination.
LTTE stred på marken, från luften och till sjöss. Attacker riktades mot Colombo både från
luften och genom terrorattentat. LTTEs attacker minskade inte regeringens fortsatta vilja till
offensiv och SLSF arméstridskrafterna tog successivt terräng. Vid försvarslinjen vid MannarVavuniya lyckades dock LTTE nyttja fördelaktig terräng och höll försvarslinjen fram till
sommaren 2008.90 LTTEs förluster passerade 7000 krigare mot slutet av 2008 och utnötningen
var hög för LTTE. SLSFs motsvarande förluster uppgick till 1000 döda soldater fram till slutet
av 2008. Detta innebar att SLSF, givet hög rekrytering, var opåverkade samtidigt som LTTE
lidit 50 procentiga förluster. Sri Lankas flygvapen tillfogade dessutom LTTE omfattande
förluster av tyngre materiel.91
Regeringens avsikt att riskera höga förlustsiffror på civila tamiler trots internationella
påtryckningar minskade LTTEs skydd.92 Empirin belyser inte tydligt moralisk styrka men
rapportering beskriver att den politiska övertygelsen bland LTTEs krigare sviktade under
vapenvilan. Intervjuer gjorda av Swamy med LTTE krigare, vittnar om att mentaliteten hos
krigarna mjuknade.93
Utfall delhypotes 3 - Stridskrafter
Delhypotesen stärks av att LTTE hade otillräckligt med stridskrafter i tid och rum. LTTE visade
en oförmåga att kunna bryta regeringens vilja eller skapa styrkeöverlägsenhet mot SLSF. Vego
framhåller utnötning och otillräckligt skydd som två orsaker till kulmination.94 Empirin stödjer
att stridsmoralen påverkades negativt tiden före kriget. Ett rimligt argument är att LTTEs moral
även påverkades av att nyckelpersonal bekämpades under kriget.95 Clausewitz stärker detta
90

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian peaceefforts-in-sri-lanka-1997-2009/(hämtad 20140416), s. 63-68.
Mayilvagan M; Is it endgame for LTTE; Strategic analysis,33:1, s. 29-30.
http://www.defence.lk/orbat/Default.asp (hämtad 20180413)
http://www.satp.org/Timelines.aspx?countries=srilanka (hämtad 20180414)
91

Mayilvagan M; Is it endgame for LTTE; Strategic analysis,33:1, s. 31,34.
http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/513-Beehner.pdf (hämtad 20180413)

92

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian-peaceefforts-in-sri-lanka-1997-2009 (hämtad 20140416), s. 64-68.
93

Narayan Swamy;The tiger Vanquised : LTTE story, Sage Publications Pvt. Ltd Thousand Oaks Calif. 2010
Ebok, s. IXI.
94

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-85.

95

Mayilvagan M; Is it endgame for LTTE; Strategic analysis,33:1, s. 30.
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påstående då han debatterar om segerns kulmination, då angriparen (SLSF) blir starkare av de
direkta förluster som drabbar de fientliga stridskrafterna (LTTE).96
Delhypotes 4 - Stöd
Om stödet för vidmakthållande av gerillans stridskrafter är otillräckligt bidrar det till defensiv
kulmination.
Under vapenvilan 2002-2006 började LTTEs behov av lokalt stöd (rekrytering) väcka avsky
hos den tamilska befolkningen. Sri Lankas regering utgjorde dock inget bättre alternativ. När
LTTE stängde dörren för en politisk lösning tvingades befolkningen in i ett nytt krig och därmed
att ge stöd till LTTE. Diplomatiskt var LTTE isolerat men hade fortfarande ekonomiskt stöd
från sin diaspora men terrorstämplingen av LTTE begränsade finansiering och beväpning.97
Smuggling upptäcktes regelbundet från den Indiska provinsen Tamil Nadu och 2008 sänktes
dessutom stora delar av LTTEs smugglingsflotta vilket ströp tillförsel av externt stöd.98
Utfall delhypotes 4 – Stöd
Delhypotesen stärks avseende otillräckligt stöd av indikatorerna lokalt och externt stöd.
Resultatet av LTTEs isolering gav konsekvenser av otillräckligt externt stöd förstärkt av
minskningen av transportkapaciteten. Rekryteringen gav också otillräckligt lokalt stöd för att
ersätta förlusterna hos stridskrafterna. Vego framhåller otillräcklig logistik som orsaker till
kulmination där delmängderna utgörs av låg organiseringsgrad och avsaknad av
transportresurser.99 Clausewitz konstaterar att angriparen (SLSF) blir starkare av försvararens
(LTTE) förluster av förråd och magasin.100 Om stödet för LTTE varit likställt med tamilsk
försvarsvilja hade en liten del ur den tamilska befolkningen räckt för att mönstra en folkarmé.
Clausewitz menar att framgång underlättas genom stöd av befolkningen och nyttjandet av stora
moraliska krafter. Folkbeväpningen kan utgöra en sista utväg i försvaret.101

Murari S; The Prabhakaran SagaThe Rise and Fall of an Eelam Warrior; Sage Publications Pvt. Ltd, New
Dehli 2012. E-bok, s. 296.
96

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 576.

97

Mayilvagan M; Is it endgame for LTTE; Strategic analysis,33:1, s. 32-33.

98

Swamy Narayan; The tiger Vanquised : LTTE story, Sage Publications Pvt. Ltd Thousand Oaks Calif. 2010
Ebok, s. IXXVII, 79-81,85-88.
99

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-86.

100

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 576.

101

Ibid, s. 347, 482f.
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Delhypotes 5 - Effekt av defensiv kulmination
Om gerillan inte kan gå till motoffensiv eller kan försvara sig framgångsrikt har defensiv
kulmination inträffat.
När SLSF påbörjade den norra offensiven lyckades LTTE utnyttja terrängen till sin fördel och
hindrade offensiven med en framgångsrik försvarsstrid vid försvarslinjen Mannar –
Vavuniya.102 SLSF kunde senare genom samtidiga operationer bryta LTTEs försvar och
fortsätta offensiven, LTTEs högkvarter i Kilinochchi föll i januari 2009. Efter att
arméstridskrafterna lyckas transportera bort hundratusentals civila rämnade motståndet.103
Utfall delhypotes 5- Effekt av defensiv kulmination
Delhypotesen för defensiv kulmination stärks både av att försvarsstriden inte var framgångsrik
efter Mannar-Vavuniya linjen och att LTTE därefter enbart fördröjde SLSF. LTTE lyckades
inte heller ta tillbaka initiativet med en motoffensiv eller gerillakrigföring. Vego menar att
försvararen borde lida mindre förluster i ett förberett försvar och att anfallarens styrka minskar
relativt försvararen. När fördelen av att vänta har nyttjats måste försvararen agera. LTTE
lyckades inte med denna minskning av SLSF relativa stridsstyrka.104

102

Mayilvagan M; Is it endgame for LTTE; Strategic analysis,33:1, s. 29-30.

103

https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-ofnorwegian-pe
ace-efforts-in-sri-lanka-1997-2009/ (hämtad 20140416), s. 65.
http://www.defence.lk/orbat/Default.asp (hämtad 20180413)
104

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-78,83.
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4.3. Daesh defensiv i Irak 2014-2017

Fig 5: Skiss visualiserar Daesh basområden (control) och gerillaområden (support) mellan 20142018,(copyright Geopolitical)105

Islamiska staten, Kalifatet, utropades av Daesh formellt den 28 juni 2014. Daesh härstammar
från al Qaida i Irak men organisationen har också benämnts ISIL, ISIS och IS. När al-Baghdadi
2010 tog över ledarskapet expanderade Daesh.106 Terror och gerillakampanjen i Irak utgick från
Daesh basområde i öknen mellan Syrien och Irak.107 al-Baghdadi, iscensatte tre större
gerillaoperationer mellan 2010 och 2013, the plan for the Good harvest, destroying the walls
och soldier harvest. Dessa resulterade i många civila offer men också stora förluster för de
irakiska säkerhetsstyrkorna (ISF).108 Gerillakrigföringen efterföljdes av Daesh offensiv i Irak
under 2014. Den 6 juni 2014 inledde Daesh offensiven i Irak. Anfallet mot Mosul resulterade i
att det irakiska försvaret rämnade och uppemot 5 armé- och federala polisdivisioner bröt
samman.109 Samlade resurser från ISF, frivilliga miliser och iranska specialstyrkor (Quds)
lyckades hejda Daesh i ett motanfall i Samarra.110

105

https://geopoliticalfutures.com/short-history-islamic-state/(hämtad 20180413)

106

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2. (hämtad 20180411)
Weiss&Hassan; ISIS Inside the army of terror, Regan Arts, second edition, New York 2016, s. 110-116.

107

http://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20140205/101716/-Wstate-McGurkB.pdf (hämtad 20180409)

108

Griffin; Islamic State: Rewriting History; Pluto Press, London 2016.eBok, s. 56-63.

109

http://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20140723/102485/-Wstate-McGurkB.pdf (hämtad 20180409)

110

https://www.ft.com/content/817e878c-f3e5-11e3-90c7-00144feabdc0 (hämtad 20180410)
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Sammantaget kontrollerade Daesh i september 2014 ett triangelformat område mellan Mosul,
Tikrit och al-Qaim samt stora delar av dalgångarna Eufrat och Tigris, (se figur 4). Dessutom
hade Daesh gerillabaser i Falluja och Ramadi.111 Daesh offensiva operationer övergick till
försvar av tagen terräng och konsolidering i Irak med målsättningen att bibehålla Kalifatet. 112
Tillsammans med andra länder slöt Sverige upp bakom Irak i kriget mot Daesh, inom ramen
för Operation Inherent Resolve (OIR).113 Konsolideringen i Irak innebar därmed att Daesh
bedrev en aktiv försvarsstrid mot flertalet motståndare.
När ISF anföll Tikrit i mars 2015, lyckades Daesh inledningsvis fördröja ISF trots
styrkeförhållande på uppemot 1:10. Enligt rapportering nyttjade Daesh en stor mängd
improviserade sprängladdningar som försvårade anfallet för ISF. Först när flygunderstöd
kombinerades med kvalificerade irakiska förband bröt dessa igenom Daesh försvar.114 Drygt
ett halvår senare, efter 12 månader av kontinuerliga flygoperationer, förlorade Daesh Ramadi
till ISF. Visserligen gjorde Daesh ett motanfall i Ramadi i januari 2016 men det slogs ned av
ISF.115 Daesh fördröjde successivt ISF men tvingades efterhand överge sina basområden i
städerna Falluja, Hit, Mosul, Talafar och Hawija (se figur 4). I december 2017 utropade
premiärminister Abadi seger över Daesh i Irak.116

111

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20Map%20SEPT%2010.14pdf (hämtad
20180410)
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2014/05/CTCSentinel-Vol7Iss5.pdf (hämtad 20180410)
112

http://www.ieproject.org/projects/dabiq1.html (hämtad 20180410)

113

https://data.riksdagen.se/fil/A5F2C81C-3F35-453F-B570-D18A92353F19 (hämtad 20180413)

114

https://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/lessons-from-the-second-b_b_7049430.html (hämtad
20180414)
115
https://isis.liveuamap.com/en/time/01.01.2016 (hämtad 20180422)
116

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 (hämtad 20180414)
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4.4. Analys av Daesh defensiv 2014-2017
Delhypotes 1- Beslut
Om beslut leder till att gerillan tillämpar en ofördelaktig strategi eller gör kritiska misstag
bidrar det till defensiv kulmination.
Daesh strategi innebar att Kalifatet utgjorde en fysisk punkt som militär och religiös påverkan
utgick ifrån.117 Daeshs terroragenda av att vara en nationell, regional och global aktör förstärkte
detta. Detta resulterade i att både nationella, regionala och internationella bundsförvanter slöt
upp bakom Iraks regering i kriget mot Daesh.118 Knights hävdar att Daesh visserligen hade
dugliga strateger men att den decentraliserad organisation på lägre nivå innebar mindre
möjligheter till central ledning, vilket begränsade följsamheten på operativ nivå. Beslutet att
bevara kalifatet avslöjade också Daesh militära begränsningar.119
Daesh fortsatte även med manöverkrigföringen mot ISF och KSF trots ogynnsamma
förutsättningar. Knights nämner dock att den offensiva attityden visserligen skapade
stridserfarenhet och höjd moral men bidrog också till en hög uttröttning och utnötning av Daesh
stridskrafter.120
Utfall delhypotes 1- Beslut
Delhypotesen stärks av båda indikatorerna för ofördelaktig strategi och kritiska misstag.
Strategin tolkas som olämplig då den sammanlagda effekten ledde till överansträngning på
grund av det omfattande militära stödet till den irakiska regimen. Clausewitz benämner detta
som att ”faran för den hotade staten gör att andra skyndar till dess skydd”121 Det kritiska
misstaget att bibehålla en offensiv försvarsstrid medförde höga förluster relativt effekt på ISF
och KSF.

117

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2. (hämtad 20180411)
https://www.c-span.org/video/?321417-1/secretary-hagel- isis-threat (hämtad 20180409)
http://www.ieproject.org/projects/dabiq1.html (hämtad 20180410)
http://www.ieproject.org/projects/dabiq5.html (hämtad 20180410)

118

https://data.riksdagen.se/fil/A5F2C81C-3F35-453F-B570-D18A92353F19(hämtad 20180413)

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/shia-militias-iraq-isis/510938/ (hämtad
20180413)
119

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2. (hämtad 20180411)
https://www.foi.se/reportsummary?reportNo=FOI%20MEMO%205792 (hämtad 20180414)
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https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s 3-4. (hämtad 20180411)
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Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 577.
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Delhypotes 2 - Militär målsättning
Om gerillans militära målsättning innebär att flera militära operationer genomförs samtidigt
bidrar det till defensiv kulmination.

Gerillakrigföring/Terror Irak
Försvar

Defensiv

2018
Daesh uppmanar till
gerillakrigföring

Mosul
al-Qiam

Falluja

Ramadi

Eufrat

Offensiv

2017

2016
Tikrit

Mosul

Tigris

2015

2014

Innebörd av militar malsattning för Daesh

Gerillakrig
Terror

Figur 6: Innebörd av militär målsättning kopplat till operationsriktningar. 122

Daesh strategi resulterade i att den militära målsättningen för stridskrafterna innebar, förutom
att administrera och kontrollera befolkningen inom Kalifatet, försvar av tagen terräng i fler
riktningar.123 Samtidiga operationer skedde i huvudsak i tre riktningar (se figur 6):124
-

försvaret längs Tigris dalgång inklusive norra fronten mot de kurdiska
försvarslinjerna och mot ISF runt Bagdad.

-

försvaret längs Eufrats dalgång och försvarslinjerna mot Bagdad.

-

Daesh terrorkampanj, vilken riktades mot Bagdad och övriga Irak.

Utfall delhypotes 2 – Militär målsättning
Delhypotesen stärks av att Daesh försökte försvara sig samtidigt i flera riktningar. ISFs offensiv
med stöd av koalitionens flygstridskrafter kraftsamlade metodiskt mot Daesh. Daesh saknade
en tillräcklig operativ följsamhet för att kunna möta ISF125. Daesh uppträdande bryter mot

122

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS.pdf, s. 21. (hämtad 20180413)

123

Griffin; Islamic State: Rewriting History; Pluto Press, London 2016.eBok, s. 107-114.
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf , s. 2. (hämtad 20180411)
124

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS.pdf, s. 21. (hämtad 20180413)

125

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2-5. (hämtad 20180411)
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Vegos principer för att undvika kulmination. Vego förespråkar en harmonisering av tid, rum
och styrka mot respektive uppgift.126
Delhypotes 3 - Stridskrafter
Om gerillans stridskrafter inte lyckas skapa styrkeöverlägsenhet i tid och rum bidrar det till
defensiv kulmination.
Daesh stred genom en rörlig hybridiserad krigföring som blandade konventionellt uppträdande
med gerillakrigföring och terror. Daesh nyttjade improviserade laddningar (IED) som
komplement till sina stridskrafter vilket genererade stort skadeutfall och drog ner tempot för
ISF.127
I Tikrit lyckades Daesh inledningsvis försvara sig mot ISF trots att styrkeförhållande mot ISF
var ungefär 1:10. Enligt rapportering nyttjade Daesh 5000 – 10 000 improviserade
sprängladdningar i sin försvarsstrid. Daesh försvar bröt dock ihop när ISF anföll med
kvalificerade irakiska förband samordnat med flygunderstöd.128
Daesh saknade adekvat luftvärn mot moderna flygstridskrafter. Tolkningen baseras på
omfattningen av flygoperationerna och avsaknaden av empiri på nedskjutna flygplan.129
Utfall delhypotes 3 - Stridskrafter
Delhypotesen stärks av otillräckliga stridskrafter för Daesh i tid och rum då ISF kunde ta
terräng vid kraftsamling. Daesh otillräckliga skydd mot flygstridskrafter begränsade Daesh
förmåga till kraftsamling.130 Daesh följde Vegos principer att aktivt genomföra försvarsstrid
men Daesh skapade inte tillräckligt höga marginaler av stridsstyrka för att nå effekt med sina
motanfall.131 I empirin har inte otillräcklig stridsmoral framträtt. Dock stärker förlustsiffrorna
argumentet att Daesh krigare hade en hög offervilja trots förluster vilket bidrar till en
försvagning av delhypotesen genom indikatorn otillräcklig moral.

126

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-84.
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http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS.pdf, s. 25-27. (hämtad 20180413)
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https://www.huffingtonpost.com/joseph-v-micallef/lessons-7049430.html (hämtad 20180414)
http://musingsoniraq.blogspot.se/search?q=tikrit (hämtad 20180414)
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https://isis.liveuamap.com/en/2016/1-february-isis-shows-the-use-of-manpads (hämtad 201804120)
http://www.inherentresolve.mil/News/Strike-Releases/ (hämtad 20180413)
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https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 4. (hämtad 20180411)

131

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008 s VII-90
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Delhypotes 4 - Stöd
Om stödet för vidmakthållande av gerillans stridskrafter är otillräckligt bidrar det till defensiv
kulmination.
Den amerikanske Generalen Thomas uppger, i en artikel i Business Insider, att Daesh förluster
i Syrien och Irak sedan 2014 och 2017 uppgår till 60 000 – 70 000 krigare.132 Knights hävdar
också att Daesh behov var 250 krigare/vecka. Han poängterar vidare att trots Daesh höga
rekrytering är det svårt att ersätta erfarna krigare.133 Det inledande flödet av krigare var också
högt, 1000 nya krigare per månad.134
Daesh militära stöd utgjordes främst av beslagtagen materiel från ISF.135 Knights poängterar
att erövrad tyngre materiel förstördes successivt av koalitionens flygstridskrafter. Vidare anser
Knights att Daesh organisation inte var uppbyggd som en krigsmakt och därmed inte lika
effektiv.136 Ett motargument mot Knights beskrivning av Daesh effektivitet är att Daesh var
synnerligen effektiva att producera IED, baserat på siffrorna från Tikrit.
Utfall Delhypotes 4 - Stöd
Delhypotesen stärks av otillräckligt lokalt respektive externt stöd avseende rekrytering samt av
otillräckligt externt tekniskt stöd i forma av luftvärn men försvagas av omfattningen av IED.
Utgår man från Daesh stridsintensitet mellan 2014 och 2017 och från antalet bekämpade krigare
över tre år blir slutsatsen att stödet var högt men ändå otillräckligt sett till förlusterna. Här
nämner Vego en intressant iakttagelse att försvararens möjligheter att motstå anfallarens
avancemang kan öka om större strider undviks samtidigt som de bakre områdena är relativt
säkra från motståndaren.137

132

http://nordic.businessinsider.com/-isis-fighters-killed-2017-7?r=US&IR=T (hämtad 20180414)

133

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2.

134

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a609260.pdf (hämtad 20180410)
Griffin; Islamic State: Rewriting History; Pluto Press, London 2016.eBok, s. 112-114.
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Ibid, s. 97-98.
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https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2-3. (hämtad 20180414)

137

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-76.
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Delhypotes 5 - Effekt av defensiv kulmination
Om gerillan inte kan gå till motoffensiv eller kan försvara sig framgångsrikt har defensiv
kulmination inträffat.
De första indikationerna att Daesh tappat initiativet var när ISF återtog Tikrit och utnyttjade
luckor som fanns i Daesh försvarslinje runt Bagdad och i Anbar.138 I december 2015, efter 12
månader av kontinuerliga flygoperationer och när ISF kraftsamlade mot Anbar tvingades Daesh
att dra sig ur Ramadi.139 Visserligen gjorde Daesh motanfall i januari 2016 men det slogs
tillbaka av ISF. ISF fortsatte offensiven längs Eufrat i Anbar provinsen och städerna Hit och
Falluja i föll i april respektive i juni 2016.140
Daesh fördröjde och bytte tid mot terräng. Efter Mosul fallit övergick fördröjningsstriden till
en reträtt mot tillflyktsområden i Diyala och Syrien. Gerillakrigföringens intensitet rapporteras
även ha nedgått i Irak under 2017. I oktober 2017 gick Daesh ut via sina informationskanaler
och uppmanade till gerilla krigföring.141
Utfall delhypotes 5 - Effekt av defensiv kulmination
Delhypotesen stärks av att Daesh inte kunde bibehålla tagen terräng i Irak genom en
framgångsrik försvarsstrid utan tvingades fördröja ISF offensiv intill Mosul. Efter ISF tagit
Mosul skedde en reträtt till basområden i öknen 2017. Daesh lyckades ofta med taktisk
överlägsenhet men saknade stridskrafter att nå offensiv överlägsenhet på operativ nivå efter
september 2014.142 Vego menar att försvararen inte bara ska slå mot huvudstyrkan utan även
påverka motståndarens logistiklinjer, sammantaget ökar detta anfallarens takt mot
kulmination.143 Daesh uppnådde inte detta trots de taktiska anfallen och gerillakrigföringen mot
ISF.
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http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS.pdf, s. 25-27. (hämtad 20180413)
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 3. (hämtad 20180411)
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Weiss&Hassan; ISIS Inside the army of terror, Regan Arts, second edition, New York 2016 s 254-257
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https://isis.liveuamap.com/en/time/01.01.2016 (hämtad 20180422)
https://www.wsj.com/articles/fallujahs-importance-to-islamic-state-helped-iraqi (hämtad 20180414)
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http://musingsoniraq.blogspot.se/2018/04/march-2018-return-of-islamic-state.html (hämtad 20181416)
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https://ctc.usma.edu/app/uploads/2015/05/CTCSentinel-Vol8Issue43.pdf, s. 2-4. (hämtad 20180411)
Weiss&Hassan; ISIS Inside the army of terror, Regan Arts, second edition, New York 2016, s. 246-250.
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442 (hämtad 20180422)
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Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-90f.
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4.5. Sammanfattning av tvåfallstudien
4.5.1.

Mönster av LTTE och Daesh empiriska utfall

Figuren sammanfattar det mönster som det empiriska utfallet av delhypoteserna skapat
gentemot defensiv kulmination.
Utfall för delhypotes

Utfall LTTE:

Utfall Daesh:

Delhypotesen för beslut är
stärkt för både LTTE och
Daesh.

Ofördelaktig strategi ledde till försvar
av område och strid mot huvudstyrka.

Ofördelaktig strategi ledde till försvar av
område samt multipla motståndare.

Kritiska misstag skedde när LTTE
missbedömde regeringens avsikt inför
Eelam IV och utförde mordet på Rajiv
Ghandi.

Kritiska misstag skedde när Daesh
bibehöll sin offensiva försvarsstrid.

Delhypotesen för militär
målsättning är stärkt för
både LTTE och Daesh.

Flera samtidiga militära operationer
på land bidrog till kraftsplittring och
otillräckliga stridskrafter för LTTE.

Daesh genomförde samtidiga militära
operationer i flera riktningar vilket
exponerade operationella brister.

SLSF anföll avslutningsvis på flera
täter.

ISF kraftsamlade i en riktning mot Daesh
vilket skapade styrkeöverlägsenhet i tid
och rum.

Delhypotesen för
stridskrafter är stärkt för
både LTTE och Daesh.
Delhypotesen försvagas av
utfallet av Daesh
stridsmoral.

LTTE hade otillräckligt med
stridskrafter för att kunna återta
initiativet. 50 % förluster mellan 2004
och 2008.

Daesh hade otillräckligt med
stridskrafter för att kunna återta
initiativet på operativ nivå.

Delhypotesen för stöd är
stärkt för både LTTE och
Daesh. Daesh
vapentillverkning försvagar
delhypotesen.

LTTE hade otillräckligt lokalt stöd i
form av rekrytering och folkvilja.

Daesh stöd var högt men otillräckligt
givet förluster av personal och materiel.

Otillräckligt externt stöd avseende
finansiellt stöd och transportresurser.

Otillräckligt externt tekniskt stöd
skapade brist på effektivt luftvärn.

Slutsatser av förlust av nyckelpersonal
och eldupphör påverkade
stridsmoralen negativt.

Krigarnas övertygelse för Daesh sak
bidrog till hög offervilja. Tillräcklig
moralisk styrka försvagar delhypotes.

Tillgänglighet av IED försvagar hypotes.

Delhypotesen för effekt av
defensiv kulmination är
stärkt för både LTTE och
Daesh.

LTTE genomförde ingen motoffensiv
eller framgångsrikt försvar efter
försvarsstriden vid linjen MannarVavuniya.
LTTE fördröjde tills försvarsstriden
kollapsade 2009.

Daesh genomförde ingen motoffensiv
eller framgångsrikt försvar efter april
2015 på operativ nivå.
Daesh fördröjde ISF tills försvarsstriden
i Mosul kollapsade då skedde reträtt och
övergång till gerillakrigföring.

Figur 7: Sammanställning över mönster från empirins utfall av de teoretiska delhypoteserna.
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4.5.2.

Identifierad kulmination för LTTE och Daesh

Undersökningen av empirin resulterade i följande utfall av defensiv kulmination för LTTE
respektive Daesh. Figuren beskriver förloppet för LTTE och Daesh defensiva kulminations
punkt. Det cirkulära området representerar kulminationspunkten som tidigare beskrivits i
kapitel 2.2.1. Som teoretisk referens och kriterier för kulmination inleds redovisningen med
Vegos definition av defensiv kulmination:
Försvararen når defensiv kulmination när den inte kan gå till
motoffensiv eller försvara sig framgångsrikt. Om försvararens
uppgift är att behålla terräng inträffar kulminationspunkten när
försvararen måste omgruppera, fördröja eller gå på reträtt.144

LTTE

Rum

Försvar

Fördröjning

Fördröjning

Styrka

Styrka

Försvar

DAESH

Rum

Vaharai

Mannar-Vavuniya

Tid

Tikrit

Ramadi

Tid

Figur 8: Defensiv kulminationspunkt för LTTE samt Daesh. Figuren är baserad på Vegos beskrivning av
defensiv kulmination.145

LTTE nådde defensiv kulmination mellan Vaharai och försvarslinjen Mannar - Vavuniya.
Undersökningen identifierar övergången mellan försvarsstrid och fördröjningsstrid när LTTE
förlorar Mannar – Vavuniya linjen 2008 (se figur 3,4 och 8). Kulminationen berodde främst på
det kritiska misstaget att missbedöma motståndarens avsikt och kapacitet. I förlängningen
innebar det att stridskrafterna och den militära målsättningen samt stödet till stridskrafterna
hamnade i obalans. Regeringens avsikt att riskera höga förlustsiffror på civila tamiler berövade
LTTE sitt bästa skydd. Relativt snabbt lyckades LTTE överanstränga sig med höga förluster
men bibehöll trots det en ofördelaktig strategi att möta motståndarens huvudstyrka.
Stridskrafternas styrka sjönk i takt med förlusterna och LTTE nådde 50 % förluster mellan
2003- 2008. LTTE nederlag kan kopplas till Clausewitz beskrivning av att göra en motståndare
värnlös genom att förinta stridskrafterna, besätta landet och bryta viljan.146

144

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-78. (egen översättning)

145

Ibid. s. VII-80.

146

Clausewitz; Om kriget; Bonniers, Stockholm, 2002, s. 45.
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Daesh nådde defensiv kulmination mellan Tikrit och försvaret av Ramadi. Undersökningen
identifierar övergången mellan försvarsstrid och fördröjningsstrid när Daesh inte lyckas återta
Ramadi i januari 2016 (se figur 6). Den defensiva kulminationen berodde främst på en
ofördelaktig strategi att bibehålla ett kalifat vilket engagerade multipla motståndare och gav i
förlängningen flera samtidiga militära målsättningar. Daeshs beslöt att bibehålla en offensiv
försvarsstrid trots att den genererade höga förluster relativt effekt mot ISF och KSF. Vidare
bidrog koalitionens flygstridskrafter även till en hög utnötning då Daesh saknade stöd av ett
adekvat luftvärn. På grund av operativa begränsningar för Daesh att kraftsamla sina
stridskrafter nådde ISF styrkeöverlägsenhet vid anfall. Försvagningen av delhypoteserna
avseende moralisk styrka och tillgängligheten på IED kan ses som Daesh fördröjning av
kulminationstidpunkten.

4.5.3.

Gemensamma mönster hos LTTE och Daesh

Som tidigare nämndes i kapitel 2.4 så skulle en observation kunna göras av förutsättningarna
för, och själva kraftmätningen och dess effekter av kulmination. Förutom slutsatser kopplade
till analysen av kulminationen i sig, kan slutsatser dras av båda fallens gemensamma mönster.
LTTE och Daesh respektive strategi låg till grund för beslutet att försvara ett basområde. Detta
ledde till, i båda fallen, att den militära målsättningen innebar att gerillaaktörerna mötte
motståndarens huvudstyrka i flera riktningar. Både LTTE och Daesh stridskrafter var
underdimensionerade och hade otillräckligt skydd för att vända initiativet i striden. Med en
bibehållen strategi innebar detta en relativt högre utnötning jämfört med deras existerande stöd.
Sammantaget uppstod en obalans mellan strategi, militära målsättningar och gerillaaktörens
stridskrafter och stöd. Detta ledde till att LTTE och Daesh fick gå på defensiven men de
lyckades ändå inte generera tillräcklig stridsstyrka.147 Effekterna av defensiv kulmination
uppstod efter LTTE och Daesh försvarslinjer brutits av statsaktörens kraftsamling, därefter
bedrevs fördröjningsstrid.
Både LTTE och Daesh bröt dessutom mot Galulas principer för en framgångsrik gerilla, vilka
redovisats tidigare i kapitel 2.3 och 2.4:
-

Användningen av militära medel ska inte gynna statsaktören.
Gerillan har initiativet och ska därför välja fördelaktiga förutsättningar för striden.
Gerillan ska inte användas för försvar av områden.
Gerillan ska utnyttja statsaktörens administrativa svaghet.

Sammantaget innebar LTTE och Daesh strategi att dessa principer åsidosattes och skapade
oöverstigliga hinder för gerillans stridskrafter. För LTTE innebar det nederlag och upplösning
av gerillan och för Daesh att den doktrinära utvecklingen reducerades ner till gerillakrigföring.

147

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-78.
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5. Avslutning
5.1. Svar på frågeställning
Undersökningens syfte uppfylls genom föregående analys samt av nedanstående redovisning
av undersökningens två frågeställningarna.
Hur tillämpbar är kulminationsteori för att analysera och belysa LTTE respektive Daesh
defensiver?
Undersökning har resulterat i att kulminationsteorier är tillämpbara för att analysera och belysa
LTTE respektive Daesh defensiver, vilket motiveras med följande delresultat:
-

Empirins data har matchat delhypotesernas indikatorer, effekterna av kulmination kan
genom analys identifieras och situationen på stridsfältet kan beskrivas av argument
inom kulminationsteori.

-

LTTE och Daesh resultat replikerar varandra och överensstämmer med det
förutbestämda teoretiska mönstret för delhypoteser och indikatorer.

-

Den defensiva kulminationspunkten för LTTE och Daesh har genom analys kunnat
identifieras i tid och rum baserat på kriterier ur kulminationsteorier.

Avslutningsvis stärker utfallet av dessa två fall den teoretiska generaliserbarheten för liknande
kontext och fall, detta diskuteras vidare i kapitel 5.2.
Vilka faktorer bidrog till att LTTE respektive Daesh uppnådde defensiv kulmination?
Undersökningen har funnit att gerillaaktörernas beslut som utmynnat i en ofördelaktig strategi
och kritiska misstag har skapat grundläggande förutsättningar för en obalans mellan militära
målsättningar, stridskrafter och dess stöd. Dessa faktorer bidrog till att både LTTE och Daesh
uppnådde defensiv kulmination.
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5.2. Resultat diskussion
5.2.1.

Resultat

Undersökningens syfte att, genom en analys av två gerillaaktörer LTTE samt Daesh, pröva
tillämpbarheten för kulminationsteori i en gerillakontext har uppfyllts. Undersökningen skulle
även bidra till en ökad förståelse för hur gerilla aktörers stridskrafter påverkas i krig. Det
uppfyller analysen. Undersökningen har visat att kulminationsteori kan tillämpas på
gerillaaktörerna LTTE och Daesh. Det teoretiska mönstret för kulmination överensstämmer
med utfallet i empirin samt att analysen funnit att Daesh och LTTE nått defensiv kulmination.
Därmed är det inte sagt att kulminationsteori är tillämpbar i alla skeden för en gerillaaktör.
Undersökningen tar heller inte i anspråk att hävda att kulminationsteori är tillämpbar för alla
typer av gerillaaktörer eller konflikter utan har visat att analysen av två fall samvarierat med
kulmination. Även om replikeringen mellan fallen överensstämt utgör det strategiska valet av
fall, som gjordes utifrån att passa teorin, en svaghet när en generalisering till andra
gerillaaktörer ska göras som inte har samma karaktär som underökningens analysenheter.
Forskningsproblemet som utgörs av svårigheterna att bedöma aktörer i krig har fått ett
värdefullt bidrag för bedömning av gerillaaktörer. Som forskningsläget till del redovisade så
kompletterar undersökningen även tidigare forskning genom att fokusera på det militära
händelseförloppet snarare än resultatet av krig. Resultatet av undersökningen kan därmed även
anses fylla en del av den tidigare identifierade forskningsluckan genom att belägga
tillämpbarheten av kulminationsteori i en specifik gerillakontext.

5.2.2.

Metod

Undersökningens forskningsdesign i form av en teoriprövande jämförande tvåfallstudie fyllde
sin uppgift och den analytiska strategin ledde till ett intressant resultat. Den teoretiska
kopplingen via delhypoteser och tolkningen av data underlättades av det teoretiska ramverket
och analysverktyget. Detta ökade systematiseringen i tolkningen och därmed validiteten och
reliabilitet. Metoden att verifiera både orsaksfaktorer och effekter av kulmination skapade en
dubbel beviskraft vilket var förutsättningen för att nå undersökningens andra frågeställning.
Att undersökningen enbart belyste en typ av kulmination innebar, som Yin nämner, att en
analytisk generalisering uppnåddes genom replikering i två områden och slutsatser kan då
generaliseras mellan fallen och därmed till liknande framtida fall. 148 En kvantitativ
undersökning skulle kunna stärka eller försvaga generaliseringsbarheten till andra typer av
gerillaaktörer. Undersökningen saknade goda förutsättningar med insyn i krigsplanläggning
och fick förlita sig på andrahandskällor och tredjehandskällor. Detta försvagar bedömningar
om gerillaaktörernas målsättning. Datatolkningen stärktes av författarens förförståelse av
Daesh och att fler källor ställdes mot varandra för att upptäcka tendens och beroende
problematik.

148

Robert K.Yin; Fallstudier: Design och genomförande; Liber, Stockholm 2015, s. 58.
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5.2.3.

Teori

Undersökningen utgick från en välbeprövad teori framtagen för en konventionell kontext.
Resultatet visar att det strategiska valet av fall var lämplig för kulminationsteori.
Undersökningens oberoende variabler fyllde sitt syfte men skulle kunna utvecklas och utökas
för ytterligare stärka orsakssamband. Galulas teorier fyllde också sitt syfte att stödja
kulminationsteori och analys. För att kulminationsteori ska var tillämpbar har undersökningen
funnit att tillräcklig stridsintensitet måste finnas mellan stridskrafterna. Betydelsen av
gerillakrigföring per se har inte varit framträdande i analysen vilket är intressant. När
statsaktörens och gerillaaktörens stridskrafter mötts har kulmination visats sig vara tillämplig i
undersökningens kontext. Visserligen kan inte bedömningen om tillämpbarheten baseras på en
undersökning utan fler prövningar måste ske. Undersökningen bidrar till teoriutveckling både
genom den analytiska strategin samt att kulminationsteori har visat sig tillämpbar i en specifik
gerillakontext. Jag kan då också instämma i Vegos, Kinross och Pappilas slutsatser att
Clausewitz kulminationsteori är relevant.

5.3. Relevans för officersprofessionen
Om underrättelsearbetet hos respektive ISF och SLSF stab hade resulterat i att
underrättelsebedömmandet redovisat att LTTE respektive Daesh nått kulmination hade det med
all sannolikhet stärkt moralen hos respektive stridskrafter. Visserligen påpekar Vego att det är
synnerligen svårt att bedöma vem som är överlägsen och vid vilken tidpunkt motståndaren
förlorar sin styrkeöverlägsenhet.149 Undersökningen har ändå påvisat att med en handfull
relevanta faktorer kan en begränsad analys genomföras som kan användas som underlag för att
bedöma hur kriget mot gerillaaktören utvecklar sig. Sammantaget understryker undersökningen
vikten av att känna sin egen styrka och sin motståndare och dra relevanta slutsatser ur detta.

5.4. Framtida forskning
Undersökningen har visat på en teoretisk replikation i två fall. Vidare forskning kan med fördel
kvantifiera undersökningsfallen för att säkerställa statistisk replikering. Resultatet i denna
undersökning har påvisat ett samband hos analysenheterna som har varit militärt starka och
doktrinärt utvecklade vilket lett till en viss typ av kulmination. Kan kulminationsteorier
tillämpas på gerillaaktörer med mindre militärt våldskapital som enbart nyttjar
gerillakrigföring. Korrelerar gerillans militära styrka med dess nederlag som hos LTTE?

149

Vego; Joint Operational Warfare; Elanders, Vällingby 2008, s. VII-91.
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