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Afghanistan 1978-1992 - Avsaknaden av Galula 
Begreppet counterinsurgency har fått stor uppmärksamhet efter 2001 och USA:s militära 
engagemang i Afghanistan och Irak. USA har bedrivit ett gediget utvecklingsarbete sedan dess och 
en ny doktrin för just counterinsurgency presenterades 2006. Redan 1964 utkom fransmannen David 
Galula med en bok i ämnet. Det har alltså funnits teorier om counterinsurgency sedan dess. 
Sovjetunionens engagemang i Afghanistan under 1980-talet slutade med att den afghanska 
kommunistregimen kollapsade. Viljan att vinna konflikten borde ha funnits där och precis som USA 
har dragit erfarenheter, borde något ha gjorts för att försöka vinna konflikten även på 1980-talet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om de parter som försökte besegra den afghanska 
motståndsrörelsen gjorde det på ett sätt som kom att likna Galulas teorier om counterinsurgency. 
Konflikten har analyserats utifrån Galulas teori om upprorsbekämpning med både politiska och 
militära medel. 
 
Analysen har visat att Sovjetunionen och den afghanska kommunistregimen inte utvecklade sitt sätt 
att hantera konflikten i en riktning som motsvarade Galulas teorier. Den primära politiska orsaken var 
att regimen förlitade sig på förtryck för att försöka avskräcka motståndssympatier. Detta 
tillvägagångssätt ledde istället till ökat stöd för motståndsrörelsen. Militärt saknades medlen att 
befästa närvaro i nya områden där regimen kunde ha börjat utöva inflytande. I förlängningen innebar 
det att regimen saknade förmåga att bredda sin inflytandesfär. 
 
Nyckelord:  
Counterinsurgency, David Galula, Afghanska kommunistregimen, Sovjetunionen 
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Afghanistan 1978-1992 - The absence of Galula 
 

The term counterinsurgency has received a lot of attention since 2001 and the U.S commitment in 
Afghanistan and Iraq. The U.S has conducted thorough developmental work since then and a new 
doctrine on counterinsurgency was presented in 2006. As early as 1964, the Frenchman David Galula 
issued a book on the subject, and there have existed theories on counterinsurgency ever since. The 
Soviet Union’s commitment in Afghanistan during the 1980s ended with the collapse of the Afghan 
communist regime. The will to win the conflict should have been present there, and in the same way 
that the U.S have capitalized on their experiences something ought to have been done to try to win 
the conflict during the 1980s. 
 
The purpose of this study is to examine whether the parties involved in the fight against the Afghan 
resistance acted in a way that resembles Galula’s theories on counterinsurgency. The conflict has 
been analyzed with Galulas theories on how to defeat an insurgency by both political and military 
means. 
 
The analysis has shown that the Soviet Union and the Afghan communist regime did not develop 
their way of handling the conflict in a way which is consistent with Galula’s theories. The primary 
political cause was that the regime put its trust in oppression in their attempts to discourage resistance 
sympathies. This approach resulted in an increase in support for the Afghan resistance rather than the 
support of the regime. Militarily, the lack of means to secure the regime’s political presence in new 
areas meant that the regime was unable to broaden its sphere of influence. 
 
Key words:  
Counterinsurgency, David Galula, The Afghan Communist regime, The Soviet union 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Att det inom länder har förekommit revolter, revolutioner och inbördeskrig är ingen nyhet.1 
Något denna typ av konflikter har gemensamt är att det finns en bakomliggande orsak till 
konflikten, ofta ideologiska skillnader mellan de inblandade parterna. De länder som har 
bedrivit kolonisering runt omkring i världen, till exempel Frankrike och Storbritannien har i 
större utsträckning än andra nationer hanterat revolt- och revolutionskonflikter utan att ha 
riskerat hemlandets säkerhet. Dessa nationer bör ha lärt sig av sina erfarenheter från dessa 
konflikter, erfarenheter som skulle kunna komma till användning för andra nationer som ska 
hantera en konflikt av den typen. Redan på 1960-talet skrev David Galula, en fransk 
överstelöjtnant, en bok om sina erfarenheter från Kina, Grekland, Indokina och Algeriet under 
perioder då interna konflikter av statsförändrande natur förekom.2 Boken heter 
Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice och begreppet counterinsurgency används 
av Galula för att beskriva statens möjligheter att bekämpa och besegra en motståndare som 
försöker omkullkasta den rådande statsmakten.3 Galulas bok tillkom för att han ansåg att en 
konventionell krigsmakt4 inte var det optimala verktyget för att vinna en konflikt med grund i 
en revolt eller revolution. 
Efter USA:s engagemang i Afghanistan 2001 och sedermera invasionen av Irak 2003 har 
intresset för counterinsurgency ökat explosionsartat. Även Sverige är engagerat i Afghanistan 
och återupprättandet av en fungerande stat i landet.5 Efter den initiala konfrontationen i både 
Afghanistan och Irak övergick dessa konflikter i en mer lågintensiv konflikt där en gömd 
fiende med hjälp av okonventionella metoder försökte förmå USA att lämna landet och göra 
plats för en stat grundad på deras åsikter. Fem år efter interventionen i Afghanistan och tre år 
efter invasionen i Irak presenterade USA en ny counterinsurgencydoktrin som ska hjälpa 
USA:s väpnade styrkor att påbörja tillbakadragningen från Afghanistan 2011.6 USA har med 
andra ord dragit lärdom av Afghanistan- och Irakkonflikterna och vidtagit åtgärder för att 
försöka lösa situationen. Sovjetunionen var involverad i Afghanistan under 1980-talet och 
den gången blev utfallet inte så lyckat - de som gjorde uppror mot den afghanska staten vann 
till slut konflikten efter det att Sovjetunionen drog tillbaka sina väpnade styrkor. Frågan är då 
om Sovjetunionen och den afghanska staten på den tiden bedrev något utvecklingsarbete för 
att komma tillrätta med situationen så som USA har gjort. Den regim som styrde Afghanistan 
på 1980-talet borde ha haft viljan att behålla makten, sitt eget ideologiska styre och att 
besegra det uppror som var riktat mot regimen. Trots den hjälp som erbjöds av Sovjetiska 40e 
armén föll regimen till slut. Vad gjorde regimen och de Sovjetiska stridskrafterna egentligen, 
när det visade sig att gerillakrigarna i de Afghanska bergen inte kunde slås ner med 

                                                
1 Revolt är ett uppror med målet att kasta om maktförhållandena, Revolution är benämningen på en mycket 

snabb och omfattande förändring. Till exempel den industriella revolutionen. http://www.ne.se i inloggat läge, 

sökord revolt och revolution. 
2 Galula, 2006, vii - förord 
3 Begreppet förklaras utförligt i kapitel 2. 
4 Konventionell som i konstruerad, organiserad och tränad för att strida mot en annan nations krigsmakt. 
5 För mer information om den svenska Försvarsmaktens insats i Afghanistan se 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/  
6 http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/12/01/obama.afghanistan/index.html  
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konventionella metoder? För att ta reda på det ska denna studie bekanta sig närmare med 
Galula och hans bok Counterinsurgency Warfare. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka Afghanistankonflikten under 1978-1992 med 
utgångspunkt i David Galulas counterinsurgencyteori. Det som ska undersökas är om det sätt 
regimen och Sovjetunionen tillämpade, utvecklades i en riktning som motsvarar Galulas teori 
om hur counterinsurgency ska genomföras. 
Studiens upplägg är anpassat för att kunna tillämpas på andra konflikter än just den i 
Afghanistan 1978-1992, men denna valdes utifrån författarens intresse och vilja att fördjupa 
sig i Afghanistan och landets historia. 
 
Frågeställning: 
Den frågeställning studien utgår ifrån är Var regimens förändringar av tillvägagångssätt, för 
att besegra motståndaren, under konflikten i Afghanistan 1978-1992 förändringar som förde 
tillvägagångssättet närmare Galulas counterinsurgencystrategi?  
För att kunna svara på huruvida tillvägagångssättet närmade sig Galulas teori behövs kriterier 
för vad som anses vara ett närmande. Detta anses vara beroende av hur Galulas teori är 
utformad, vilket klargörs i kapitel två. Kriteriet för närmandet fastställs i slutet av avsnitt 2.1. 
 

1.3 Metod 
I följande avsnitt redogörs för det metodiska upplägg inom vilket denna studie är genomförd. 
Inledningsvis förs ett resonemang kring studiens vetenskapliga förhållningssätt. Därefter 
kommer det metodiska tillvägagångssättet att beskrivas samt en redogörelse för hur studiens 
datainsamling har gått till. Slutligen följer en diskussionsdel där metodvalet samt studiens 
validitet och reliabilitet diskuteras. 
 

1.3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssättet i denna studie är lagd åt det hermeneutiska hållet snarare 
än det positivistiska. Inte på grund av att denna studie gör anspråk på att försöka tolka den 
kontext vari teorierna eller det empiriska underlaget tillkom, utan främst på grund av att 
teorikapitlet som denna studie bygger på är högst subjektiva teorier. Teorierna är formulerade 
av individer som själva befunnit sig mitt i det skeende som har observerats och tolkats och 
därefter analyserats. Dessa subjektiva observationer, tolkningar och analyser ligger till grund 
för den teoriformulering som senare har skett.7 Vidare kommer de slutsatser som dras i 
studien att vara tolkningar av det resultat som framkommer efterhand som empirin analyseras. 
Det är författaren som tolkar resultatet med stöd av den genomförda analysen. I och med det 
kommer ett visst mått av subjektivitet att förekomma då författaren präglas av tidigare 
kunskaper, och den samtid författaren lever i. 

                                                
7 http://www.infovoice.se/fou/bok/kvamlet/10000012.htm (2010-06-03) 
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1.3.2 Metodbeskrivning och datainsamling 
Denna studie går ut på att studera den regerande maktens tillvägagångssätt för att besegra en 
motståndare vid en inre konflikt i Afghanistan under sent 1900-tal. Närmare bestämt hur 
tillvägagångssättet utvecklades allt eftersom konflikten fortskred. För att kunna analysera 
detta händelseförlopp på ett för studien relevant sätt kommer ett analysverktyg att härledas ur 
David Galulas counterinsurgencyteori. Det historiska händelseförloppet utgör studiens 
insamlade empiri. I och med att analysverktyget ska appliceras på empirin måste det 
säkerställas att empirin utgörs av historia som avhandlar regimens tillvägagångssätt. Det är 
med hjälp av analysen av empirin som specifika slutsatser avseende en eventuell förändring 
av tillvägagångssättet under konfliktens gång kan dras. 
  
Inledningsvis kommer frågan ”Vad är counterinsurgency?” att ställas till befintlig 
counterinsurgencyteori. Genom att besvara frågan och därmed definiera vad begreppet 
counterinsurgency betyder kommer ett antal beståndsdelar som utgör counterinsurgency att 
kunna identifieras. Dessa beståndsdelar kommer att utgöra analysverktyget och representera 
indikatorer som pekar på relevant empiri. Genom en textanalys av counterinsurgencyteorin 
kommer beståndsdelarnas innebörd att lyftas fram. Analysverktyget kommer att presenteras 
på ett sådant sätt att det är möjligt att överskådligt illustrera regimens tillvägagångssätt under 
konflikten. 
 
Därefter kommer det empiriska underlaget att studeras med hjälp av det analysverktyg som 
tagits fram. Genom att titta på empirin med analysverktyget som filter möjliggörs att likheter 
eller olikheter mellan det historiska agerandet vid olika tidpunkter och den befintliga teorin 
kan dras. Det empiriska underlaget rörande den afghanska historien utgörs av relevanta 
historieskildringar av perioden 1978 – 1992. Under denna tidsperiod skapades och föll den 
kommunistiska regim vars tillvägagångssätt studien undersöker. 
 
Slutligen kommer resultatet av analysen av empirin att generera svar på studiens 
frågeställning Var regimens förändringar av tillvägagångssätt, för att besegra motståndaren, 
under konflikten i Afghanistan 1978-1992 förändringar som förde tillvägagångssättet 
närmare Galulas counterinsurgencystrategi? 
 
Datainsamling: 
För att hitta den empiri som används i studien har en litteratursökning genomförts. 
Tyngdpunkten i litteratursökningen har varit på publicerad litteratur där återgivningar av 
regimens agerande har förekommit. För att ta fram dem delar av litteraturen som är relevanta 
för genomförandet av denna studie, det vill säga de delar det är relevant att applicera 
analysverktyget på, har litteraturen utsatts för en kvalitativ textanalys. 
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1.3.3 Metoddiskussion 
Denna studie genomförs som en kvalitativ studie med viss deduktiv ansats. Genom att utgå 
ifrån befintlig teori för att genomföra analysen, som i sin tur leder till att slutsatser kan dras 
och den frågeställning studien utgår ifrån besvaras, blir studien deduktiv.8 Studien är 
genomförd som en kvalitativ studie, mer precist har kvalitativ textanalys genomförts. Den 
kvalitativa textanalysen går ut på att se till textens helhet, ingående delar och den kontext den 
förekommer i för att kunna plocka ut det väsentliga.9 Denna metod är använd för att den 
medger precisering av det material som är relevant för studien ur både teori och den studerade 
litteraturen. Efter att ha genomfört en kvalitativ textanalys av den afghanska historien, återstår 
den empiri som har betydelse för studien.  
Det analysverktyg som används i studien omfattar hela Galulas trappa10 för att lyckas med en 
counterinsurgencyoperation. Det var på förhand känt att den afghanska staten misslyckades 
med att besegra upproret i landet och att vissa delar av analysverktyget därmed inte skulle 
kunna användas i studien. Studien utgår ifrån Galulas teori och inte det specifika fallet 
Afghanistan, vilket innebär att om analysverktyget hade begränsats utifrån empirin måste 
man på förhand veta var i Galulas teori upprorsbekämpningen brister. De slutsatser som kan 
dras av denna studie är just vad i den specifika konflikten som gör att Galulas metod inte 
används, vet man det från början finns det inget syfte att genomföra studien. Därför återfinns 
analysverktyget i sin helhet i studien. 
Analysverktygets indelning syftar till att kunna presentera empirin inom ramen för 
counterinsurgencyteorin. Med denna indelning är det möjligt att på en tidslinjal kunna spåra 
förändringen av regimens tillvägagångssätt och avgöra huruvida det börjar överensstämma 
med Galulas syn på counterinsurgency allt eftersom tillvägagångssättet förändras. De 
slutsatser som dras i denna studie anses inte vara generella utan specifika för händelserna 
under Afghanistankonflikten 1978-1992. Då denna studie inte genererar någon teori utifrån 
inhämtad data kan inga anspråk på generella slutsatser göras.11 
 

1.3.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär enkelt att det som undersöks är giltigt12, det som undersöks måste motsvara 
vad studien hävdar ska undersökas. I denna studie, där en frågeställning skall besvaras är det 
viktigt att studien svarar på den frågan. I det här fallet innebär det att undersökningen av 
huruvida den afghanska regimen närmar sig Galulas counterinsurgency eller inte är 
avgörande. För att säkerställa detta har empiri valts ut som redogör för vad den afghanska 
regimen gjorde inom ramen för upprorsbekämpning under hela konfliktperioden. Valet av 
Galulas teori beror på att den är generell. Konflikten om befolkningen som Galula definierar 
är återkommande och spårbar i alla länder. Galula säger följande: 
”In any situation, whatever the cause, there will be an active minority for the cause, a neutral 
majority, and an active minority against the cause.”13 

                                                
8 Bryman, 2002, s. 20-22 
9 Esaiasson et al., 2004, s. 233 
10 Beskrivs i Teorikapitlet 2.2 
11 Bryman, 2002, s. 270-271 
12 Hallenberg et al., 2008, s. 73 
13 Galula, 2006, s. 53 
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Innebörden av detta är signifikativ; Galula anser att denna befolkningsindelning är tillämpbar 
på alla stater. I det demokratiska Sverige handlar kampen om befolkningens röster, i ett land 
där ett revolutionary war14 förs utgörs kampen också om folkets stöd. Snarare än röster gäller 
det folk som i sin tro på statens förmåga att skapa de bästa levnadsförhållanden ställer upp 
med soldater, poliser, tjänstemän och inte minst viljan att motståndsrörelsen inte ska få ta 
makten i landet. Galula identifierar även en viktig aspekt av förhållandet mellan staten och 
oppositionen som är generell, staten måste genom handling bevisa att den politik som drivs 
fungerar. Att man lever upp till de löften som har utfärdats. Oppositionen däremot behöver 
bara påvisa bristerna hos staten för att så tvivel. Elddopet kommer om oppositionen hamnar 
vid makten, då råder samma bevisbörda. 
Det generella tillvägagångssättet vid en revolt skiljer sig inte nämnvärt från svenska partiers 
röstfiske. Genom att mobilisera och motivera den redan övertygade minoriteten försöker man 
påverka den stora majoritet som anses neutrala. Detta görs med alla tillbuds stående medel. I 
Sverige görs det inom ramen för lagen genom politisk opposition medan det vid en 
revoltsituation görs utanför lagen vilket kan innebära en eskalation till en väpnad konflikt. 
 
”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är vid bearbetning 
av informationen.”15 
Denna uppsats använder sig inte av några instrument som ger mätbara resultat, därför är det 
bearbetningen av det teoretiska materialet och empirin som ger hög reliabilitet. I denna 
uppsats utgör analysverktyget den viktigaste punkten för uppsatsens reliabilitet. För att 
noggrannheten i ”mätningen” av huruvida regimens åtgärder närmar sig Galulas 
counterinsurgency eller inte skall vara hög har mycket kraft lagts på att definiera Galulas 
synsätt på counterinsurgency. Vidare är analysverktyget helt baserat på Galulas 
counterinsurgencyteori och empirin anses utgöra ett underlag det faktiskt är möjligt att 
tillämpa analysverktyget på. Detta kan innebära att delar av analysverktyget inte kommer till 
användning. Om händelserna i empirin inte sträcker sig lika långt som analysverktyget blir 
delar av analysverktyget overksamt i denna studie. Detta beror på att analysverktyget inte är 
begränsat till empirin utan kan tillämpas på en studie av en annan konflikt där empirin 
sträcker sig lika långt som analysverktyget. 
 

1.4 Käll- och materialkritik 
Informationsinhämtningen till denna uppsats har genererat ett antal källor som utgör den 
empiri som studien använder sig av. Dessa källor är sekundärkällor och har medvetet valts för 
dess relevans i ämnet och årtalen de publicerats. Orsaken till detta är att samtids-, tid eller 
närhetskriteriet16 behöver ses på från två håll. Dels anses det att källor som låg nära händelsen 
i tid behövs. Behovet beror på att källor som kan ha använt sig av primärkällor i form av till 
exempel levande personer är önskvärda. Vidare har det behövts källor som efter händelsen 
kan ha tagit höjd för den, tidigare censurerade, information som kom upp till ytan efter 
Sovjetunionens fall. Källorna som avser den afghanska historieskildringen kan anses något 
tendensiösa17 då samtliga är skrivna av individer som härrör från länder utanför 
Sovjetunionen, därför har extra vaksamhet iakttagits mot uppgifter rörande Sovjetunionen 

                                                
14 Beskrivs i Teorikapitlet 2.1 
15 Hallenberg et al., 2008,  s. 73 
16 Ibid., s. 42 
17 Ibid., s. 44 
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som är framställda i en negativ dager. Olika källor till liknande uppgifter visar dock att det 
råder en samsyn på händelser även från de källor som har tagits upp av mina källor. Inget 
beroende18 verkar ha förelegat där dessa samstämmiga uppgifter har förekommit. I övrigt har 
ett övergripande källkritiskt synsätt präglat behandlingen av informationen i denna studie. 
Endast en primärkälla återfinns i studien, Galulas Counterinsurgency Warfare, och denna har 
utifrån det erkännande som fortfarande föreligger för Galulas tankar idag, 46 år efter 
publiceringen, ansetts uppfylla de krav på samtids-, tid eller närhetskriteriet som gäller för 
denna studie 
 
Avslutningsvis kommer de hemsidor som har besökts i samband med denna studie att 
beröras. I denna studie har inga hemsidor använts för inhämtning av empiriskt underlag utan 
som hänvisning till fortsatt läsning eller för att öka författarens förståelse av vetenskaplighet. 
Tillförlitligheten har bedömts utifrån vem som tillhandahåller informationen, när sidan senast 
uppdaterades och vem som är ansvarig för sidan. 
Sveriges Försvarsmakts hemsida har använts för hänvisning till fortsatt läsning om den 
svenska insatsen i Afghanistan. Det är Sveriges Försvarsmakt som står för innehållet, sidan 
uppdaterades senast 2010-06-06 och kontaktuppgifter för sidansvarige framgår. 
CNN:s webbupplaga har använts för hänvisning till ytterligare läsning om USA:s 
tillbakadragande från Afghanistan, artikeln är publicerad 2009-12-02. Ansvarig utgivare 
framgår, men kontaktperson saknas. 
I fallet http://www.infovoice.se/fou/ är det Göteborgs Universitet som tillhandahåller 
informationen om vetenskaplig metod. Sidan uppdaterades senast 2010-05-21 och det 
framgår klart och tydligt inklusive kontaktuppgifter vem som ansvarar för sidan. 
 

1.5 Avgränsningar 
I tid används avgränsningen, 1978-1992. Första årtalet anses relevant då detta är startpunkten 
för den regim som för kampen mot upproret. Det andra årtalet representerar regimens fall och 
slutet på konflikten. Det upplevs inte vara meningsfullt att studera historien vidare då regimen 
inte längre för någon kamp mot ett uppror och därmed inte heller kan utvecklas mot det 
tillvägagångssätt Galula beskriver. Studien är avgränsad till Afghanistan under samma 
tidsperiod. Det var inom Afghanistan konflikten fördes och det är tillvägagångssättet i 
Afghanistan under denna konflikt som skall undersökas. 
 

1.6 Tidigare forskning 
Efter 2001 och USA:s engagemang i Afghanistan, sedermera även Irak, har begreppet 
counterinsurgency varit mer omskrivet än någonsin. Utöver Galula vars teoribildning ligger 
till grund för denna studie är teoribildning svårt att hitta. Det finns mycket litteratur i ämnet 
där tidigare counterinsurgencykampanjer eller försök till counterinsurgencykampanjer har 
analyserats utifrån olika perspektiv, till exempel organisatoriskt lärande eller globalisering. 
Dock saknas ny teoribildning lik Galulas. 
 
Den forskning som har bedrivits på området Afghanistan 1978-1992 är inriktat på att skildra 
vad som hände och varför, samt betydelsen av dessa händelser i en omvärldskontext. Det är 
svårt att hitta forskning där utgångspunkten är counterinsurgency. Begreppet 
counterinsurgency används ofta för att beskriva de taktiska, operativa och organisatoriska 
                                                
18 Ibid., s. 43 
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förändringar som Sovjetunionens militär genomförde för att kunna vinna de enskilda striderna 
mot gerillakrigarna snarare än kombinationen av politiska och militära medel för att besegra 
ett väpnat uppror. 
 
Ingen tidigare forskning som avhandlar den specifika konflikten under 1980-talet och 
regimens tillvägagångssätt med en koppling till den counterinsurgencyteori som formulerades 
av Galula har hittats. 
 

1.7 Centrala begrepp 
Counterinsurgency: 
Begreppet förklaras i kapitel 2 Teori och analysverktyg. 
 

1.8 Disposition 
I uppsatsens första kapitel återfinns en bakgrundsbeskrivning, denna mynnar sedan ut i en 
problemformulering. Ur den sistnämnda har en frågeställning härletts. I kapitlet återfinns 
även en metodbeskrivning och metoddiskussion för uppsatsens arbetsprocess, käll- och 
materialdiskussion samt tidigare forskning. Kapitlet avslutas med denna disposition samt 
begrepp som är centrala för uppsatsen. 
 
I kapitel två återfinns den teoretiska anknytningen till counterinsurgencyteori som studien 
använder sig av. I detta kapitel har även det analysverktyg som ska appliceras på empirin 
tagits fram. 
 
Det tredje kapitlet utgörs av ett analyskapitel där empirin analyseras med analysverktyget. 
 
I det fjärde och avslutande kapitlet besvaras frågeställningen och specifika slutsatser från 
studien dras. Här framkommer även förslag till fortsatt forskning. 
 
Uppsatsens sista sidor utgörs av en Käll- och litteraturförteckning 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-23   
Kristian Boldsen  11 (30) 
OP 07-10 

   

2 Teori och analysverktyg 
I detta kapitel kommer inledningsvis begreppet counterinsurgency att definieras och vissa 
beståndsdelar redogöras för. Genom att ställa frågan ”Vad är counterinsurgency?” och låta 
David Galulas bok Counterinsurgency Warfare besvara frågan erhålls den definition som 
studien utgår ifrån. I den senare delen av kapitlet kommer det analysverktyg som empirin ska 
analyseras med att fastställas. 
 

2.1 Teori och definitioner 
Counterinsurgency är en metod för att bemöta och besegra ett uppror i ett så kallat 
revolutionary war19. Utan uppror, kan heller ingen counterinsurgency förekomma. 
Counterinsurgency eller snarare behovet av counterinsurgency är resultatet av detta uppror 
som statens motståndare initierar.20 Counterinsurgency utgörs av alla de politiska samt 
militära medel en befintlig statsmakt har till förfogande och väljer att använda mot ett uppror. 
Nyckeln i counterinsurgency och det som gör den framgångsrik där konventionell krigföring 
haltar är kombinationen av politiska och militära medel. En statsmakt som bedriver enbart 
militära kampanjer mot ett uppror anses inte bedriva counterinsurgency. Då det inte är något 
konventionellt krig som förs i ett revolutionary war anses det heller inte vara ett 
konventionellt krigföringssätt som skall tillämpas mot motståndsrörelsen för att det som 
bedrivs skall anses vara counterinsurgency. Däremot anses det vara counterinsurgency att 
med enbart politiska medel förhindra ett upprors framväxt. Genom att med politiska medel 
förhindra det klimat vari ett uppror får fäste och kan växa fram som ett hot mot den befintliga 
statsmakten, anses statsmakten ha bekämpat ett framväxande uppror i det Galula kallar cold 
revolutionary war21, vilket innebär konflikten innan väpnad kamp har brutit ut. Vidare kan en 
counterinsurgency fortsätta även om upproret övergår till ett hot revolutionary war22 det vill 
säga efter att väpnad kamp har brutit ut. I detta skede utgörs counterinsurgency av både 
politiska och militära medel. 
 
Nedan förklaras begreppet revolutionary war samt de två sidorna i ett revolutionary war 
motståndsrörelsen och upprorsbekämparen. 
 
Vad innebär revolutionary war? 
Revolutionary war är en lokal konflikt. Med lokal menas att det är den lokala makten som 
utmanas. En koloni som vill frigöra sig kan inte utmana kolonialmakten utan utmanar det 
lokala etablissemang som representerar kolonialmakten. Den utbrytardel som utmanar den 
befintliga makten kan göra detta av olika orsaker, viljan att införa ett nytt styre eller att skapa 
ett eget område med eget styre till exempel. Ett revolutionary war uppstår då den regerande 
statsmakten vidtar motåtgärder för att förhindra utbrytardelens försök att upprätta någon 
annan form av styre.23 Målet för båda sidor i ett revolutionary war är befolkningen. För 
motståndsrörelsen utgör befolkningen en rekryteringsbas samt en resursbas. Skulle hela 
befolkningen övergå till att stödja motståndsrörelsen skulle staten kollapsa i ett slag. Därför 
                                                
19 Förklaring på nästa sida. 
20 Galula, 2006, s. 1 
21 Galula, 2006, s. 43 
22 Ibid., s. 43 
23 Ibid., s. 1-3 
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blir befolkningen lika viktig för upprorsbekämparen - om ingen stödjer motståndsrörelsen kan 
inget inflytande utövas och motståndsrörelsens förmåga till spridning upphör. Däremot kan 
motståndsrörelsen finnas kvar och omformulera orsaken till sitt uppror om inte ledarskiktet 
kan kommas åt av upprorsbekämparen.24 
 
Vilka är då motståndsrörelsen och upprorsbekämparen, de två sidorna som utkämpar detta 
revolutionary war? 
Enligt Galula mynnar det ut två sidor ur ett revolutionary war, den ena sidan kallas för 
motståndsrörelsen och utgörs av den utbrytardel som försöker omkullkasta den befintliga 
ordningen. Den lokala makten som utgörs av polis, militär, statlig administration med mera 
kallas för upprorsbekämparen och utgör motparten mot motståndsrörelsen. 
Upprorsbekämparen har alla medel som finns tillgängliga för staten till sitt förfogande i 
kampen mot motståndsrörelsen och försöket att förhindra omkullkastningen av den rådande 
ordningen. 
För att behålla någon typ av stringens i studien kommer begreppen revolutionary war, 
motståndsrörelse och upprorsbekämpare att användas. 
 
Metoden counterinsurgency appliceras på två olika sätt. Dessa definieras av tillståndet hos 
motståndsrörelsen. Counterinsurgency är som sagt reaktionen på ett uppror. 
De två alternativa sätten skiljs åt av vilka medel som används för att bemöta 
motståndsrörelsen: 
Användandet av politiska medel för att förhindra ett upprors framväxt i det som benämns cold 
revolutionary war.  
Användandet av politiska OCH militära medel efter det att väpnad kamp har brutit ut, kallat 
hot revolutionary war.  
Essensen i counterinsurgencystrategi är att med militära medel säkra ett område för att 
därefter skapa sådana förhållanden i samma område att statens politiska medel kan tillämpas 
där utan att påverkas av motståndsrörelsens väpnade delar (här utgår Galula från hot 
revolutionary war då detta ses som den mest komplexa situationen). Slutmålet är att 
befolkningen i fortsättningen inte ska kunna påverkas varken militärt eller politiskt av 
motståndsrörelsen. För att uppnå detta måste staten engagera befolkningen i området. Genom 
att folket lägger sin tillit till staten och stödjer de organisationer som utövar statens makt och 
funktion kan rätt uppgifter och underrättelser om motståndsrörelsen nå den instans som kan 
agera mot motståndsrörelsen.25 Galula påpekar att detta stöd som båda sidor kämpar för är 
villkorat, invånarna som stöder en part visar inte detta stöd öppet i ett område styrt av 
motparten. Resultatet av att visa sitt stöd är någon form av bestraffning beroende på vilken 
sida som kontrollerar området och vilken typ av metoder som tillämpas. Det är först när 
individen är övertygad om den egna säkerheten som denne kan påbörja det aktiva arbetet för 
en viss part.26 
 
Fastsällande av kriteriet för närmandet av Galula: 
Utifrån ovanstående fastställs kravet för ett närmande av Galulas counterinsurgencystrategi 
att militär närvaro etableras i ett område som tidigare kontrollerats av motståndsrörelsen och 
att politiska åtgärder vidtas i samma område. 

                                                
24 Ibid., s. 4 
25 Galula, 2006, s. 52 
26 Ibid., s. 53-54 
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2.2 Analysverktyg och indikatorer 
Analysverktyget samt indikatorerna utgörs av de politiska och militära medel Galula 
identifierar att en stat förfogar över, samt de delar som ingår i bekämpandet av en 
motståndsrörelse vid ett cold respektive hot revolutionary war. Resultatet av analysen 
kommer att presenteras som en tabell, tabellen utgår ifrån de punkter som redovisas under 
cold och hot revolutionary war för att överskådligt kunna redovisa förändringar i den 
afghanska regimens tillvägagångssätt. Dock har punkterna sorterats utifrån politisk eller 
militär inriktning och delats in i två kategorier: Politiska åtgärder och Militära åtgärder. 
Orsaken till denna indelning är att counterinsurgency utgår från användandet av både 
politiska och militära medel/åtgärder vilket innebär att en indelning utifrån cold respektive 
hot revolutionary war inte tillgodoser användandet av politiska åtgärder i ett hot 
revolutionary war. 
 
Indikatorer och analysverktygets beståndsdelar: 
Politiska medel27: 
Statsapparatens uppbyggnad – Typen av statsskick är av betydelse. En demokrati har andra 
förutsättningar än en diktatur vad gäller öppenhet och transparens. Detta har stor inverkan på 
individens förhållande till statsapparaten. Olika statsskick har större eller mindre förmåga att 
intervenera mot upprors- eller samhällsomstörtande organisationer, oftast grundat i lagar och 
regler. 

 
Statens administrativa byråkrati – Administrationen utgör statens förmåga att visa närvaro i 
det dagliga livet. Var någonstans fattas lokala dagliga beslut som påverkar individen? Är det 
statliga instanser eller andra privata aktörer som fyller statens roll på grund av bristande 
förmåga? 

 
Polisen – Statens förlängda arm i upprätthållandet av lag och ordning. Har polisen mandat att 
agera mot motståndsrörelsen, är polisens numerär tillräcklig? Vart ligger lojaliteten hos lokala 
poliser, upprorsbekämparen eller motståndsrörelsen? Polisen är den första organisation som 
kommer i kontakt med motståndsrörelsen i egenskap av upprätthållare av lag och ordning. 

 
Militära medel28: 
Styrkeförhållande jämfört med den egna befolkningen - Där befolkningen finns behöver 
staten finnas. Ett gynnsamt styrkeförhållande gentemot motståndsrörelsen innebär minst 10-1 
men hellre uppåt 20-1. Detta stora övertag är resultatet av upprorsbekämparens behov av att 
vara statisk. Med statisk menas att upprorsbekämparen måste finnas där befolkningen finns 
för att förhindra motståndsrörelsens inflytande. Samtidigt skall nya operationer kunna 
genomföras mot motståndsrörelsens gerillaförband. 
 
Militärens organisation - fotsoldater, fotsoldater, fotsoldater. Hotet från motståndsrörelsen 
utgörs av gerillakrigare till fots som kan strida i all terräng. Stridsvagnar och avancerade 
signaltrupper saknar förmåga att möta detta hot i alla typer av terräng. Detta är även en 
kostnadsfråga, counterinsurgency sväljer stora resurser och det billigare alternativet är 
fotsoldaten. 
 

                                                
27 Galula, 2006, s. 17-20 
28 Ibid., s. 20-21 
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Den enskilda soldatens förhållande till regimen och till motståndsrörelsens orsak till uppror - 
Det stora antalet soldater som behövs innebär ofta att soldater måste inkallas. Deserterande 
soldater på stridsfältet kan ha stor inverkan på övrigas stridsmoral och måste därför undvikas 
i så stor utsträckning som möjligt. Om upprorsbekämparen dessutom utbildar och utrustar en 
soldat och denne sedan går över till motståndsrörelsen skänker staten inte bara bort soldaten 
men även utrustning och kunskap. Detta är icke önskvärt då motståndsrörelsens resurser är 
knappa och om något skall resurserna minska, inte öka. 
 
Militärens förmåga till insats - Det är upp till politikerna att tillse att en militär styrka får reda 
på att det inte är en konventionell motståndare man ska möta. Denna information bör framgå i 
god tid så att en stor organisation som ett lands försvarsmakt kan genomföra nödvändiga 
förändringar. Annars kommer styrkan att vara en konventionell stridande enhet då detta är det 
naturliga tillståndet för ett lands försvarsmakt. 
 
Cold revolutionary war: 
Galulas fyra alternativ till att bemöta en motståndare innan den väpnade kampen bryter ut kan 
användas parallellt. Inget av sätten är beroende av det andra29: 

1) Direkt intervention mot motståndsrörelsens politiska ledarskap. 
Med detta avser Galula åtgärder riktade mot individer som utgör motståndsrörelsen.  
Galula har identifierat tre alternativa handlingsmöjligheter för upprorsbekämparen: 

 
a) Arresteringar av politiska ledare 

I ett tidigt skede av motståndsrörelsens skapande kan de vars idéer leder upprorets 
framväxt förhindras i att utöva inflytande på andra. Upprorsbekämparen måste 
dock vara medveten om det efterspel som följer. I ett demokratiskt samhälle måste 
arresteringarna grundas på lagar och regler, de arresterade skall dömas innan 
bestraffning sker och upprorsbekämparen får räkna med att detta sker med 
transparens. 
I en totalitär stat där slutenhet råder och människor som försvinner kan vara kutym 
är arresteringar lättare, men samtidigt finns där sannolikt en större grogrund för 
motståndsrörelsen. 
 

b) Förbud av det politiska utövande motståndsrörelsen bedriver 
Att förbjuda politiskt utövande i en demokrati möter sannolikt stort motstånd 
bland oppositionella partier, i övrigt gäller samma kriterier som ovan. 
Upprorsbekämparen måste ha lagen på sin sida. 
 

c) Beröva motståndsrörelsen möjlighet till kommunikation och rörlighet 
Dessa åtgärder avser att begränsa motståndsrörelsens möjlighet att kommunicera 
till den neutrala majoriteten. Därmed skall motståndsrörelsens förmåga att bredda 
stödet för sin sak omintetgöras. Resultatet om detta lyckas är en motståndsrörelse 
som inte växer sig tillräckligt stark för att kunna påverka den rådande ordningen. 

 
Uppenbara begränsningar med den Direkta interventionen är att specifika förhållanden 
måste uppfyllas för att detta tillvägagångssätt inte ska skapa större agitation. Galula har 
identifierat följande förhållanden: 

 

                                                
29 Galula, 2006, s. 44-47 
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a) Motståndsrörelsens orsak till uppror är ointressant för massorna 
Detta förhållande är något paradoxalt då en motståndsrörelse vars sak inte 
attraherar befolkningen saknar grogrund. Tillåts motståndsrörelsen att verka fritt 
kan denne dock alltid ändra sin sak. 
 

b) Upprorsbekämparen har lagen på sin sida och håller sig inom denna. 
 

c) Upprorsbekämparen kan förhindra motståndsrörelsen från att få publicitet under 
pågående åtgärder.  
Motståndsrörelsen har den falska propagandan på sin sida. Har 
upprorsbekämparen lyft fram motståndsrörelsen genom att arrestera och föra 
denne inför rätta skapas även ett nytt ofta nationellt spelrum för motståndsrörelsen 
att sprida sin propaganda. Motståndsrörelsen har inga anledningar att tala sanning 
utan spelar på svängningar i befolkningens åsikter om staten och negativa trender 
gentemot upprorsbekämparen, om dessa finns. 
 

2) Indirekt agera mot motståndsrörelsen genom att angripa för denne gynnsamma 
förhållanden 

Genom att åtgärda de problem varifrån motståndsrörelsen skapar sin sak kan 
upprorsbekämparen förekomma motståndsrörelsen och neka denne anspråk på sin sak. 
Vidare kan upprorsbekämparen stärka de befintliga medel som finns inom en stat för att 
minska de svagheter som möjliggör för motståndsrörelsen att verka i landet. Till exempel 
kan polisväsendet stärkas, nya lagar som försvårar för motståndsrörelsen kan införas, den 
militära förmågan kan förbättras i avskräckningssyfte och förbättringsåtgärder inom den 
byråkratiska apparaten kan genomföras. Syftet med att förbättra den byråkratiska 
apparaten är att förbättra statens förmåga att tillgodose befolkningens behov och krav på 
en fungerande statsapparat. 

 
3) Infiltrera motståndsrörelsens organisation för att påverka denna inifrån 
I ett tidigt skede då motståndsrörelsens idéer utvecklas och förmågor och behov slås fast är 
organisationen liten och många viljor ska tas hänsyn till. Detta är ett tillfälle att påverka 
organisationen för att försöka eliminera den. Skulle detta misslyckas finns det infiltratörer 
som kan rapportera händelseutvecklingen hos motståndsrörelsen. 

 
4) Stärka den egna politiska apparaten 
Med detta avses att på lägsta nivå stärka statens förhållande gentemot landets alla invånare. 
Genom att knyta invånarna till sig dras de bort ifrån motståndsrörelsen. Enligt Galula är 
statens framgångsfaktor att bygga förhållandet till statens invånare på stöd och beskydd i 
fredstid. 

 
Hot revolutionary war 
Galula sammanfattar åtagandena vid ett hot revolutionary war genom åtta steg30. De åtta 
stegen fungerar som en trappa, för att ett högre steg skall kunna påbörjas krävs att steget 
innan är påbörjat. Steget måste inte vara avklarat, men det måste vara påbörjat. Detta beror på 
den geografiska indelning som ofta görs; i de delar av området där steg ett är påbörjat kan 
steg två fortsätta även om steg ett fortsätter i återstoden av området. 

 

                                                
30 Galula, 2006, s. 75-94 
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1) Kraftsamla tillräckligt stora militära enheter för att besegra eller fördriva 
motståndsrörelsens enheter. 

Denna inledande militära operation är inte ett mål i sig utan ska ses som ett sätt att skapa en 
grund varifrån det fortsatta counterinsurgencyarbetet kan fortsätta. De önskvärda 
konsekvenserna av detta första steg är att gerillan besegras, att de försvinner från området, 
eller att de tvingas gömma sig i tillräckligt små enheter som inte tillåts påverka det fortsatta 
arbetet. Detta steg är det mest rättframma och det som går att förväxla med en 
upprorsbekämpare som försöker tillgripa enbart militära medel. Den militära taktik som 
lyckas med att fånga eller fördriva gerillasoldater kan likväl utvecklas av en militärmakt 
vars syfte inte är att fortsätta counterinsurgencyarbetet med politiska medel i området. Det 
signifikanta i detta steg är alltså att möjliggöra det fortsatta militära och politiska arbete i 
området. 

 
2) Tilldela tillräckligt många enheter för att förhindra motståndsrörelsens militära 

återkomst. Dessa enheter skall samleva med lokalbefolkningen. 
I detta steg påbörjas övergången från militärt till politiskt arbete. Militära enheter skyddar 
området och fortsätter utmana gerillasoldater i periferin. Samtidigt börjar etableringen i 
området, även med militära enheter. Denna etablering skall koncentreras till befolkningen 
snarare än militärt viktiga skyddsobjekt. I detta skede kan omlokalisering av befolkningen 
ske. Syftet är att förhindra motståndsrörelsens samröre med lokalbefolkningen samt att 
flytta dem till en plats där de aktivt kan skyddas av upprorsbekämparen. Stor försiktighet 
ska uppvisas vid omlokalisering, det är svårt att övertyga en familj om behovet av att flytta 
hus och hem för den avlägsna regeringens skull och svängningar som gynnar 
motståndsrörelsen kan lätt uppstå. Detta steg är av yttersta vikt av två orsaker. För det 
första påbörjas i detta skede det säkerhetsarbete som ska leda till att den minoritet som 
stöder staten och som tidigare var overksam kan påbörja mobiliseringen av de neutrala 
massorna. För det andra blir det en klar propagandaseger för motståndsrörelsen om ett 
försvarat område kan återtas, samt att de stora resurser som har lagts på att i steg ett 
fördriva eller besegra gerillasoldaterna inte har genererat något resultat. 

 
3) Upprätta kontakter med lokalbefolkningen och utöva kontroll över befolkningen så att 

motståndsrörelsens möjligheter att samröra med befolkningen stryps. 
Detta steg syftar till tre saker – att återupprätta upprorsbekämparens myndighetsutövande, 
att förhindra motståndsrörelsens inflytande på befolkningen och att inhämta underrättelser 
om motståndsrörelsens politiska ledarskap i området. Återupprättande av 
myndighetsutövandet är en blandning av att tillse befolkningens behov och att ställa krav 
på att befolkningen lever upp till skyldigheterna gentemot staten. Dessa behov och 
skyldigheter är situationsberoende och kan innebära att befolkningen till exempel förmås 
städa byn och hjälpa till vid uppbyggandet av fasta skyddsinstallationer. Det viktiga är att 
upprorsbekämparen har medel och befogenheter att driva igenom sitt myndighetsutövande. 
Att utöva kontroll över befolkningen har inte berörts tidigare och kräver en förklaring. Här 
avses inte en typ av angiveriverksamhet och spionage, snarare provisoriska id-kort och 
passeringskontroller vid in- och utfartsvägar. Allt för att förhindra ovälkomna försök till 
inflytande i ett område som står och väger mellan upprorsbekämparen och 
motståndsrörelsens politiska inflytande. Genom dels den militära närvaron och det 
administrativa arbete som påbörjas i området sker underrättelseinhämtning via all personal 
som tillhör upprorsbekämparen. 

 
4) Omintetgör motståndsrörelsens lokala, politiska rörelser. 
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Denna del av counterinsurgency är en kritisk del. Hänsyn måste tas till dess genomförande 
då dessa lokala representanter har till exempel familjära anknytningar till den befolkning 
vars stöd man försöker vinna. Galula identifierar en användbar grundregel; sådana som med 
andra medel kan vinnas över till upprorsbekämparens sida skall släppas fria och enbart de 
vars övertygelse inte medger annat än motståndsrörelsens verksamhet skall dras inför rätta. 
Precis som det var tillräckligt bra att fördriva motståndsrörelsens väpnade styrkor i det 
första steget är det i detta steg tillräckligt bra att fördriva dessa politiskt drivande individer. 
Föregående steg skall förhindra att dessa åter tillåts påverka befolkningen i området. I detta 
skede är information till befolkningen särskilt viktig, i synnerhet när den backas upp av ett 
agerande som överensstämmer med vad som har sagts (det vill säga att man släpper dem 
som kan övervinnas på annat sätt). 

 
5) Genom nyval skall nya lokala auktoriteter tillsättas. 
Detta är ett första steg mot att skapa förhållanden bland lokalbefolkningen där dessa har 
något att förlora på motståndsrörelsens återkomst. Därmed avses att lokalbefolkningen ska 
börja ta ansvar för den egna situationen. Galula anser att det finns två alternativ vid detta 
genomförande. Det första innebär att upprorsbekämparen tillsätter utvalda ledare och det 
andra innebär att fria val hålls. Det senare anses vara det bästa alternativet då någon som 
tillsätts sannolikt kommer anses var en marionett åt upprorsbekämparen och därmed sakna 
stöd hos befolkningen. 

 
6) Genom att tilldela konkreta uppgifter till de lokala ledarna skall dessa stärkas och testas. 
Detta steg kan föra upprorsbekämparen närmare befolkningen om det görs rätt. Genom att 
kompetenta ledare hamnar på rätt plats och tillåts att med egen kapacitet genomföra de 
uppgifter som ställs på dem skapas självständiga ledare som har alla möjligheter att bli 
förtroendeingivande. De uppgifter som ska lösas är sådana som skapar möjligheter för 
befolkningen att klara sig utan en massa stöd från upprorsbekämparen, till exempel 
självförsvar, den lokala byråkratin, visst polisiärt arbete och sådant som rör ekonomi och 
det fungerande sociala livet i området. Galula identifierar tre viktiga saker som ingår i detta 
steg. Valda ledare måste skyddas då dem utgör ett mål för motståndsrörelsen, 
upprorsbekämparen måste akta sig för att inte agera som en förmyndare åt de nya ledarna 
då detta kan innebära att det bara skapas ett gäng ja-sägare. Slutligen måste de lokala 
ledarna tilldelas nödvändiga och tillräckliga resurser för att göra ett bra jobb. 

 
7) Dela in och utbilda lokala ledare enligt den nationella politiska rörelsen. 
Genom att utöka den minoritet som redan stödjer staten kan ännu fler påverka den neutrala 
majoriteten. Samtidigt skapas ett förhållande till den centrala statsmakten och dess lagar 
och regler kan börja tillämpas av lokalbefolkningen. Galula anser det viktigt i detta steg att 
upprorsbekämparen är selektiv i valet av individer som ingår i den politiska rörelsen. Det är 
viktigare att personer som kan hjälpa upprorsbekämparen kommer in i rörelsen än att 
rörelsen blir stor. Denna organisering syftar även till att knyta ihop befolkningen i olika 
områden under samma gemensamma sak och på så sätt låta positiva influenser sprida sig. 

 
8) Besegra de motståndsrester som återstår (sympatisörer, gömda etc.). Alternativt kan 

dessa vinnas över till den egna sidan. 
Galula påpekar att detta skede ska genomföras så grundligt som möjligt och med minsta 
möjliga negativa påverkan på lokalbefolkningen. Det är trots allt stridigheter som 
återupptas, men förhållanden borde vara så pass goda att befolkningen kan ha visst 
överseende. Arbetet försvåras av att underrättelser om gerillasoldaterna blir mindre och 
mindre ju farligare det är för gerillan att umgås med lokalbefolkningen. Det är dock även i 
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detta läge tillräckligt bra om ett fåtal gerillasoldater klarar sig, då dessa inte anses ha någon 
förmåga att påverka området framöver. 

 
Tabell 1: Indelning av åtgärder  
Politiska åtgärder 

1) Direkt intervention mot motståndsrörelsens 
politiska ledarskap 

2) Agera indirekt mot motståndsrörelsen genom 
att angripa för denne gynnsamma 
förhållanden 

3) Infiltrera motståndsrörelsens organisation för 
att påverka denna inifrån 

4) Stärka den egna politiska apparaten 

5) Upprätta kontakter med lokalbefolkningen 
och kontrollera befolkningen så att 
motståndsrörelsens möjlighet till samröre 
med befolkningen stryps 

6) Omintetgör motståndsrörelsens lokala, 
politiska rörelser 

7) Genom nyval skall nya lokala auktoriteter 
tillsättas 

8) Dela in och utbilda lokala ledare enligt den 
nationella politiska rörelsen 

Militära åtgärder 

1) Kraftsamla tillräckligt stora militära enheter 
för att slå eller fördriva motståndsrörelsens 
enheter. 

2) Tilldela tillräckligt många enheter för att 
förhindra motståndsrörelsens militära 
återkomst. Dessa enheter skall samleva med 
lokalbefolkningen 

3) Upprätta kontakter med lokalbefolkningen och 
utöva kontroll över befolkningen så att 
motståndsrörelsens möjligheter till samröre 
med befolkningen stryps 

4) Besegra de motståndsrester som återstår 

Som beskrivits tidigare uppfyller inte indelningen cold och hot revolutionary war behovet av att illustrera de 
gemensamma politiska och militära åtgärder som utgör counterinsurgency. 
Punkt fem och tre i tabellen anses vara en kombination av politiska och militära åtgärder och förekommer därför 
i båda kolumner. 
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3 Analys av empiri 
I detta kapitel redovisas och analyseras den empiri som genom textanalysen har framkommit. 
För att lättare kunna spåra utvecklingen kommer det empiriska underlaget att sorteras 
kronologiskt. Tillvägagångssättet för regimens politiska kamp kan spåras till det toppstyrda 
kommunistpartiet och hur dess ledare präglade organisationen. I och med Sovjetunionens 
invasion av Afghanistan sent 1979 förde Sovjetunionen en stor del av den militära kampen 
och därmed blir Sovjetunionens militära tillvägagångssätt en viktig del av den helhetskamp 
som fördes. Tidslinjalen nedan innehåller hållpunkter som utgör ett stöd för att kunna spåra 
en möjlig utveckling av tillvägagångssättet för kampen mot Mujaheddin, hållpunkterna 
illustreras med namnen på kommunistpartiets ledare och Sovjetunionens in- och uttåg. 
  
1978-1979            1979  1986            1987                             1992 
                 
Taraki/Amin      Sovjet invaderar/Karmal           Najibullah Sovjet lämnar Afgh.                    Regimen faller 

Figur 1: Tidslinjal 
Denna figur är till för att illustrera tidsperioden som studien rör sig i, samt viktigare händelser. 
 
Det är detta tidsspann och utvecklingen av tillvägagångssättet under perioden som studien 
avser undersöka. I början av nästa kapitel, under besvarandet av frågeställningen, kommer en 
tabell att sammanställas för att åskådliggöra tillvägagångssättet under hela perioden. 
 

3.1 Taraki/Amin 
Tarakis och sedermera även Amins regimer fortsatte på den inslagna banan sedan kuppen 
1978. Staten skulle förändras utifrån de kommunistiska sanningar som Peoples Democratic 
Party of Afghanistan (PDPA) representerade. Tillvägagångssättet blev reformer uppifrån och 
ner. Ett fåtal radikalas idéer skulle påtvingas hela landet. Förevändningen var att landet skulle 
moderniseras och det ansågs att alla skulle tjäna på dessa förändringar.31 Regimen förlitade 
sig på det terrorvälde som skapades genom utrensningar och förföljelser. Fångar avrättades 
utan rättegångar och hela byar utraderades i tron att det egna partiet skulle stärkas och 
motståndskraften brytas.32 Orsaken till dessa utrensningar har sin grund i att PDPA var 
splittrat mellan två fraktioner, Khalq och Parcham. Efter revolutionen gjorde Khalq-
fraktionen anspråk på att monopolisera makten och individer som inte tillhörde Khalq-
fraktionen utsattes för förtryck och utrensningar.33 Regimens sätt att hantera civil olydnad och 
lokala uppror med viss beväpning var genomgående våldsanvändning till den grad att 
flygvapnet bombade hela byar. Hela perioden fram till Babrak Karmals tillsättande utgjordes 
av åtgärder som antogs stärka de egna leden samtidigt som utrensningen av motståndare 
automatiskt skulle leda till att befolkningen skulle inse värdet av de omvälvande reformer 
som infördes.34 Framåt våren 1979 då organiserat motstånd hade seglat upp i flera avlägsna 
provinser fortsatte regimen att med våld försöka bryta motståndet och samtidigt med 
våldsmedel införa de nya reformerna.35 Den gerillakrigföring som spreds i landet möttes av 
ett konventionellt synsätt på konflikt, Sovjetunionen överförde stridsvagnar, stridsflyg och 
                                                
31 Halliday et al., 1998, s. 1358-1359 
32 Maley, 2002, s. 28-29 
33 Halliday et al., 1998, s. 1360 
34 Hyman, 1992, s. 100-101 
35 Ibid., s. 124-127 
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attackhelikoptrar till den afghanska regimen som i sin tur lyckades förhindra gerillakrigarnas 
attacker mot större provinsiella städer. Regimen som tidigt förlorade kontrollen över två 
tredjedelar av landet hade stora problem att återfylla arméns förluster via inkallelser och de 
utrensningar som skedde kontinuerligt drev fler och fler till uppror. Detta innebar en stadigt 
sjunkande förmåga för staten att möta gerillakrigarna.36 Armén genomförde enstaka större 
operationer som fördrev gerillan från vissa områden, men oförmågan att kvarstanna gjorde att 
gerillan återtog landområdena så fort arméns huvudstyrkor drog sig tillbaka.37 
 
Analys: 
Avseende de politiska åtgärderna i analysverktyget domineras perioden av regimens 
oförmåga att tillgodose de förhållanden Galula identifierar för att åtgärder skall generera stöd 
snarare än att befolkningen söker sig bort från regimen. Detta beror till största del på att staten 
genomförde reformer uppifrån och ner vilket innebär att det finns ett fåtal elitister som anser 
att reformerna är bra för alla. När dessa reformer inte visar sig bra för alla saknas den 
förankring som gör att befolkningen kan godta arresteringar av dem som motsätter sig denna 
nya ordning. 
 
Politiska medel: 
Statsskickets uppbyggnad är värt att beröra här då den kommunistiska kuppen innebär att en 
totalitär stat skapas. Detta statsskick har enligt Galula lättare att kringgå lagar och regler vid 
arresteringar av politiska motståndare. I fallet Afghanistan innebär det dock en försämring av 
individens villkor, mycket på grund av den terrorstat som skapas, vilket innebär att 
motståndet mot regimen ökar. 
I detta skede kan även den administrativa byråkratin beröras då den i stort sett skall nyinföras 
i och med alla reformer som ska införas och de förändringar detta innebär. Denna nyskapande 
period innebär att den lokala administrationen inte hänger med och lokalbefolkningen drabbas 
dubbelt upp av negativa händelser. För det första innebär reformerna en massa förändringar 
för individen och när sedan byråkratin inte kan leverera det individen behöver för att leva upp 
till reformerna står individen utan fördelar av det nya och utan tryggheten i det gamla. 
 
Militära medel: 
Den militära styrkan i förhållande till motståndaren ser i detta skede ljus ut. Motståndaren är 
inte så stark eller organiserad att den kan påverka de operationer som militären genomför för 
att avbryta civil olydnad och civila uppror.  
 
Politiska åtgärder: 
Den direkta interventionen som staten genomför utgörs av massarresteringar och i 
förlängningen avrättningar. På grund av det näst intill obefintliga folkliga stödet innebär 
statens framfart att det är den neutrala majoriteten likaväl som den minoritet som är för 
motståndsrörelsen som arresteras och avrättas. Detta leder i förlängningen till att 
befolkningens stöd flyttas bort från staten. Vidare avrättar staten fångar utan rättegångar 
vilket också bidrar till det minskade stödet. Detta är inte vad Galula förespråkar i sin 
teoribildning. Galula tar upp stater bakom järnridån där politiskt förtryck är kutym, men 
förhållanden i Afghanistans samhälle motsvarar inte de som rådde i Sovjetunionen. Detta 
innebär att tillvägagångssättet inte fungerar i Afghanistan. 

                                                
36 Ibid., s. 151-152 
37 Ibid., s. 157 
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Stärkandet av den egna politiska apparaten görs med samma medel som den direkta 
interventionen. Utrensningar av oppositionella tros vara lösningen på motståndet mot den 
egna ideologin och ett sätt att säkerställa att egna, lojala, representanter kan utöva inflytelse 
på den dagliga byråkratin. Återigen visar staten oförmågan att inse att befolkningens stöd inte 
fanns där från början, vilket innebär att alla utrensningar ytterligare driver befolkningen bort 
från staten. Galulas synsätt på stärkandet av den politiska apparaten är förhållandet mellan 
staten och befolkningen, inte att staten skall bli en mer förmögen enhet i sig, vilket innebär att 
inte heller detta ska räknas som en av Galulas politiska åtgärder. 
 
Militära åtgärder:  
De militära åtgärder staten använder sig av är uteslutande Kraftsamling av styrkor för att 
besegra eller fördriva motståndsrörelsens enheter. Detta tillvägagångssätt följer tron på att 
våldsanvändningen vid de politiska åtgärderna ska ha sådan avskräckande effekt på 
motståndsrörelsen att denne kommer avsluta sitt motstånd. Vidare i detta inledningsskede av 
konflikten verkar regimen inte se något alternativ till att möta motstånd med mer våld. 
 

3.2 Karmal 
Den politiska delen av denna period präglades av två saker. Dels sättet Karmal hade kommit 
till makten på, samt Sovjetunionens invasion. Karmals tillsättande i samband med invasionen 
gjorde att han sågs som Sovjetunionens nickedocka från början till slut.38 Invasionen innebar 
att en främmande, socialistisk och ateistisk krigsmakt befann sig på helig muslimsk mark. Ett 
retoriskt grepp som den afghanska befolkningen inte kunde släppa och jihad (det heliga 
kriget) var ett obligatorium.39 Dessa två faktorer skulle visa sig förlama alla åtgärder som 
vidtogs av regimen under hela perioden. 
Den nya regimen försökte ta avstånd från det terrorvälde som Taraki/Amin hade fört sedan 
kuppen och symboliska åtgärder vidtogs för att försöka bredda stödet för regimen. Karmals 
regim tog avstånd från det ateistiska stränga socialistiska spår föregångarna hade drivit 
genom att förkasta begreppet socialism och åberopa nationaldemokrati. Regimen köpte stöd 
från det islamska prästerskapet och upprättade ett antal organisationer, bland annat 
ungdomsorganisationer som skulle locka befolkningen till sig.40 Regimen försökte skapa 
någon typ av legitimitet genom att arrangera val till ett nytt parlament och genom att hålla 
traditionella rådsmöten där tusentals representanter visades fram. Många av dessa erbjöds 
vapen och pengar för att visa stöd till regimen. Regimens totala brist på kontroll i de yttre 
provinserna innebar att redan regimpåverkade omfattades av dessa nyval men knappast de 
revolterande delarna av den afghanska befolkningen. Regimen höll ett flertal traditionella 
rådsmöten där tusentals representanter visades fram som ett bevis på folkligt stöd. Av dessa 
representanter rådde ofta en snedfördelning där representanter från Kabul och regimanslutna 
organisationer var i majoritet.41 Å andra sidan fortsatte jakten på interna fiender mot staten. 
Den hemliga polisen, KhAD, blev ett notoriskt instrument under denna tid. Skapat efter KGB-
modellen och med dess fulla stöd satte KhAD en egen terrorstämpel på Karmals regimperiod. 
KhAD löste en uppsjö av uppgifter, bland annat fungerade organisationen som en 
specialiserad förhörsinstans och en polisiär enhet i städerna samt att den ägnade sig åt att 

                                                
38 Maley, 2002, s. 85 
39 Ewans, 2005, s. 130 
40 Ibid., s. 130 
41 Hyman, 1992, s. 224 
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försöka förhindra lönnmord genom att infiltrera motståndsrörelser. Samtidigt bedrev KhAD 
ett omfattande tortyrprogram för att förhindra befolkningen från att söka samröre med 
motståndsrörelserna.42  
Sovjetunionens agerande var särskilt nedtonat och tillbakadraget vid upprorssituationer i de 
regimkontrollerade städerna. Flygunderstöd i form av överflygningar och 
attackhelikopteruppvisningar var det primära medlet medan afghansk militär och milis stod 
för insatserna mot befolkningen.43 Den styrka Sovjetunionen skickade till Afghanistan var i 
stort sett en konventionell krigförande armé specificerad efter det hot NATO ansågs utgöra. 
Förhållandena som sovjetiska soldater levde under i Afghanistan gav upphov till ett utbrett 
narkotikaberoende som ofta finansierades genom försäljning av krigsmateriel. Del av den 
indoktrinering soldaterna utsattes för innebar att de upplevde att det hade ljugits för dem om 
vilka motståndare de skulle möta i Afghanistan. Resultatet av detta var att den generella 
inställningen var att överleva för att kunna åka hem igen, snarare än att hjälpa Afghanistan 
och dess befolkning.44 Förhållandena i den afghanska armén var inte mycket bättre. Den 
årliga omsättningen i armén, det vill säga resultatet av nyinkallade och deserterade soldater 
uppgick till 20 000.45 Först framåt slutet av Karmals regimperiod genomförs operationer där 
den afghanska armén är huvudstyrka och Sovjetunionen kan återgå till en mer understödjande 
roll.46 Det dröjer ett antal år innan taktiska och operativa erfarenheter förvaltades och 
förändringar genomfördes. Det Sovjetunionen dock lyckades med var att få mindre och 
flexiblare enheter att genomföra operationer som tidigare krävde stora kraftsamlade styrkor. 
Vissa operationer 1984-1986 genererade större påverkan på gerillasoldaterna än tidigare och 
till och med vissa baser vid den pakistanska gränsen kunde erövras. Enligt rutin drog sig dock 
de Sovjetiska styrkorna tillbaka och eventuella kvarstannade afghanska förband fördrevs av 
gerillasoldaterna som återtog sina gamla områden.47 Sovjetunionens övergripande strategi 
utvecklades snart till att förstärka de redan befästa områden som regimen kontrollerade och 
därifrån genomföra operationer i de områden där gerillasoldaterna utgjorde störst hot för 
tillfället. Den logistiska förmågan till att underhålla enheterna runt omkring i landet 
förbättrades och stor kraft lades vid skyddet av underhållsvägar, både till regimen och till 
dens befolkning samt Sovjetiska enheter. Allteftersom det visade sig att Sovjetunionen inte 
klarade av att hålla de områden som gerillasoldaterna fördrevs ifrån uppstod en sorts status-
quo. Operationer syftade till att motverka en för stark gerillanärvaro i ett specifikt område, 
men utan att genomföra några åtgärder för att förhindra att närvaron byggdes upp på nytt efter 
tillbakadragandet.48 Allteftersom de Sovjetiska militära enheterna knöts upp i skyddandet av 
underhålls- och kommunikationsvägar påbörjades stora bombningar och artilleribeskjutningar 
av hela områden av strategisk betydelse. Befolkningen i hela områden tvingades på flykt 
genom bombningarna, vars syfte var att skapa områden runt viktiga städer och vägar där 
gerillasoldater varken kunde ta skydd eller få hjälp. På grund av bombningarna ökade antalet 
afghanska flyktingar från ca 400 000 till 3 000 000 efter invasionen. De största delarna flydde 

                                                
42 Maley, 2002, s. 100 
43 Hyman, 1992, s. 179 
44 Ewans, 2005, s.130-131 
45 Hyman, 1992,  s. 134 
46 Maley, 2002, s. 87 
47 Roy, 1991, s. 18-19 
48 Ewans, 2005, s. 132-133 
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till Pakistan där motståndsrörelsen hade goda rekryteringsmöjligheter, men många sökte 
skydd i de regimkontrollerade städerna.49 
 
Analys: 
Politiska medel: 
De politiska medel som ingår i analysverktyget visar snabbt att regimen under Karmal inte 
har ändrat på det totalitära styre som Taraki och Amin efterlämnade. Symbolhandlingar 
genererar inget av det handlande Galula efterfrågar som ska bevisa för befolkningen att 
upprorsbekämparen lever upp till sina uttalanden. 
 
Militära medel: 
Sett till den militära delen av Karmals regimperiod begås ett generalfel redan från början. 
Galulas punkt Styrkeförhållande jämfört med den egna befolkningen levs inte upp till på 
långa vägar. Sovjetunionen och de afghanska militära och paramilitära enheterna kunde inte 
befinna sig där befolkningen fanns. Med en uppskattning om 150 000-200 000 gerillasoldater 
var styrkeförhållandet långt ifrån 10-1 eller 20-1 för Sovjetunionen och den afghanska 
regimen tillsammans. Den militära organisationen haltade också redan från början, styrkan 
som invaderade Afghanistan var som uppgivits specificerad för att möta NATO och inte 
gerillakrigare. Detta rättades dock till med tiden. Den enskilda soldatens förhållande till 
regimen och motståndsrörelsen är en viktig och besvärlig del i konflikten. Det stora antalet 
deserterande från den afghanska armén talar ett tydligt språk. De svikande siffrorna innebar i 
sin tur att nyinkallelser var omfattande och kunde aldrig koncentreras till regimsupportrar 
utan även neutrala och regimkritiker tvångsinkallades. Förhållandena de sovjetiska soldaterna 
uthärdade innebar knappast någon större tilltro till den egna organisationen och syftet med 
dess närvaro i landet. 
 
Politiska åtgärder: 
Den direkta interventionen mot motståndsrörelsen fortsätter precis som tidigare genom 
arresteringar högt och lågt. Införandet av KhAD vars åtgärder gentemot befolkningen för att 
skrämma denna från samröre med motståndsrörelsen är en upprepning av den tidigare 
regimen dock i ny tappning. Det som tydligast går att spåra i statens politiska 
tillvägagångssätt är att det fortfarande är uppifrån och ned som gäller vid reformarbetet. 
Staten fastställer vad som gäller för befolkningen utan att ta hänsyn till deras behov. 
Genom att knyta till sig stödet från vissa mullor, och försöken att inrätta traditionsenliga 
rådsmöten, samtidigt som begreppet socialism byts ut mot nationaldemokrati vidtar regimen 
åtgärder som faller inom ramen för Galulas begrepp: Att agera indirekt mot 
motståndsrörelsen genom att angripa för denne gynnsamma förhållanden. 
Samtidigt genomför KhAD infiltrationsuppdrag både i städer och på landsbygden som i vissa 
fall lyckas vända delar av motståndsrörelsen mot varandra. Även om tidpunkten för KhADs 
infiltreringar inte är i samma skede som Galula identifierar detta som ett tillvägagångssätt 
anses det dock motsvara Galulas punkt för Infiltration under cold revolutionary war. 
Karmals regimövertagande liknar Galulas femte steg vid hot revolutionary war, Genom nyval 
skall nya lokala auktoriteter tillsättas, på så sätt att Sovjetunionen orkestrerar Karmals 
tillsättande och därför uppfattas som en marionett åt Sovjetunionen. Galula rör sig på en 
annan nivå än tillsättandet av statschef och Sovjetunionen anses inte utgöra 
upprorsbekämparen i Afghanistankonflikten då de saknar politiska medel, därmed är denna 

                                                
49 Hyman, 1992, s. 188-189 
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händelse inte att betrakta som uppfyllandet av Galulas femte steg, men syftet är detsamma. 
Amin ansågs inte klara av de uppgifter de stod inför och därför byttes han ut.  
 
 
Militära åtgärder: 
De militära punkter från Galulas hot revolutionary war som är identifierbara under denna 
period är först och främst: Kraftsamlingen av militära enheter för att slå eller fördriva 
gerillasoldaterna. Denna punkt uppfylls klart och tydligt, i synnerhet allt eftersom 
Sovjetunionen utvecklar sina taktiska och operativa förmågor. I och med de massiva 
bombkampanjer som genomfördes mot byar, dalar och andra strategiskt viktiga områden 
försökte man förhindra att gerillan kunde söka stöd hos befolkningen i dessa områden. Detta 
skulle kunna tolkas som ett försök att på något sätt kontrollera befolkningens samröre med 
motståndsrörelsen, punkt tre under hot revolutionary war, men målet med bombningarna är 
så långt ifrån vad Galula ansåg skulle uppnås så det anses inte föreligga något samband 
mellan verkligheten och Galula på den punkten. 
 

3.3 Najibullah 
Återigen tillsätts en ny regimledare av Sovjetunionen under förevändningen att Karmal inte 
anses ha levt upp till sina åtaganden. Olika sovjetiska instanser lyfter fram Najibullah, chef 
för den fruktade hemliga polisen KhAD, som en handlingens man som kan föra regimen på 
rätt spår igen. Vid sin installation meddelas Najibullah om Sovjetunionens planerade 
tillbakadragande inom en snar framtid. Najibullah-perioden präglas i synnerhet av 
Sovjetunionens tillbakadragande, den militära försvagningen får regimen att satsa på politiska 
utspel för att försöka komma till rätta med regimens motståndare. 
Som en följd av Sovjetunionens tillbakadragande insåg Najibullah att åtgärder måste vidtas 
för att lätta på pressen mot regimen, då nära 100 000 sovjetiska soldater inte längre kan hjälpa 
till att upprätthålla det militära dödläge som har rått under längre tid. Liksom hans 
föregångare Karmal sjösätter Najibullah en mängd förändringar som ska blidka 
regimkritikerna. En ny konstitution med innehåll som tryckfrihet och införandet av ett 
politiskt flerpartisystem införs (dock förbehåller sig PDPA rätten att tillsätta de poster med 
verklig makt). Senare revideras denna konstitution och regimen går ännu längre i att avskaffa 
det socialistiska fundament regimen en gång utgick ifrån. Regimen avsvärjer sig marxismen 
och PDPA som statlig institution avskaffas, partiet byter namn till Hizb-i Watan (Homeland 
Party) vilket har en tydlig nationalistisk prägel.50 Vidare antas Islam som den nationella 
religionen.51 I dessa förändringar ingår det fortsatta arbete att försöka knyta fler stammar till 
staten genom de organisationer som bildades redan under Karmal, syftet är fortsatt att försöka 
minska stödet och hjälpen till gerillasoldaterna.52 I ett försök att blidka befolkningen utfärdas 
en generell benådning i början av 1987. Dock återarresteras många av de nyligen släppta då 
undantagstillstånd införs tidigt 1989.53 Precis som under tidigare perioder innebär splittringen 
mellan Parcham och Khalq-fraktionerna inom regeringen att beslut är svåra att genomdriva. 
Najibullah förlitar sig inledningsvis på KhAD för att upprätthåla sin egen makt, men inser 
snart att KhAD är fel medel för att försöka bredda statens legitimitet i och med de politiska 

                                                
50 Ewans, 2005, s. 149 
51 Roy, 1991, s. 28 
52 Hyman, 1992, s. 229-230 
53 Ibid., s. 234 
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förändringarna. Najibullah genomför, som regimledare före honom, utrensningar inom partiet 
och utanför för att få bort eventuella motståndare mot partiets nya linje.54 Regimen tillämpar 
även ett nytt grepp för att lätta på trycket från motståndet. Genom att betala ofantliga summor 
till gerillaledare avbröts stridigheterna i vissa områden.55 En av de stora skillnaderna 
gentemot tidigare regimer är Najibullahs försök att förmå någon typ av dialog med 
motståndsledarna.56 
I början av denna period genomförs ett antal större militära operationer för att fördriva 
gerillasoldaterna från vissa områden. Målet är att säkra de städer som regimen kontrollerar. 
Krigets största operation, Operation Magistral, genomförs under denna period för att avbryta 
belägringen av en regimkontrollerad stad.57 Framåt slutet av sovjets militära engagemang 
nedgår ambitionen och gerillan tillåts överta tidigare regimkontrollerade områden. De 
afghanska militära enheterna följde Sovjets exempel och flera av de elitenheter som tidigare 
bekämpat gerillan flyttades till Kabul och Jalalabad för att säkra regimens grepp om 
städerna.58 Den afghanska militären används först och främst till att förhindra gerillans försök 
att överta de större provinsiella städerna under denna period.59 Regimens försök att byta ut 
höga militära chefer i slutskedet av konflikten leder till att hela enheter byter sida till 
motståndarna då deras etniska tillhörigheter ligger hos motståndarsidan snarare än hos 
regimen.60 
 
Analys: 
Najibullahperioden präglas av en händelse och en omsvängning i synen på konflikten. För det 
första innebär Sovjetunionens tillbakadragning en betydande förändring militärt. För det 
andra skiftar synen på konfliktlösning från att tidigare ha varit militärt inriktad till att 
politiska lösningar måste till. 
 
Politiska medel: 
Statsapparatens uppbyggnad utsätts för en rejäl förändring under denna period. Staten är 
fortsatt totalitär i Galulas mening sett till förtrycket och hanterandet av befolkningen. Det 
Galula framhäver som viktigt, att staten genom handling bevisar för befolkningen att dens 
löften och åtaganden stämmer, uppfylls inte under Najibullah heller. Det är samma personer 
vid makten och regimens metoder ändras inte. KhAD blev ett verktyg för Najibullah att säkra 
sin makt och genomföra han politiska vilja. På grund av splittringen inom partiet var hans 
gamla enhet det sätt han kunde utöva makt. Den politiska legitimiteten blev lidande vilket 
föranledde den utrensning inom partiet som precis som vid tidigare ledarskiften genomfördes. 
 
Militära medel: 
Avseende styrkeförhållandet jämfört med befolkningen sjunker det redan ansträngda 
styrkeförhållandet under denna period i och med att de sovjetiska enheterna försvinner. 
Galulas inriktning om 10-1 eller hellre 20-1 till upprorsbekämparens fördel kan på inget sätt 
uppfyllas av den afghanska armén. Därför görs en nykter bedömning av vad den afghanska 
                                                
54 Maley, 2002, s. 117-119 
55 Ibid., s. 170 
56 Hyman, 1992, s. 258 
57 Maley, 2002, s. 110-11 
58 Roy, 1991, s. 23-24 
59 Hyman, 1992, s. 246 
60 Maley, 2002, s. 188 
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armén klarar av vilket leder till att strategin om att säkra de områden som den 
regimkontrollerade befolkningen bor i tillämpas. Sett till den enskilda soldatens förhållande 
till regimen och motståndsrörelsens sak är denna period intressant. Galulas hänvisning till den 
aktiva minoriteten borde kunna tillämpas även på armén. Frivilliga som anslutit på grund av 
politisk övertygelse tvingas omvärdera sitt deltagande när regimen frånsäger sig allt samröre 
med kommunism. Regimens kappvändande bör på något vis ha genererat funderingar hos den 
enskilde om förmågan att stå emot gerillan, i synnerhet när Sovjetunionens armé lämnar 
landet. Dock ger empirin inga fakta om deserteringar under denna period.  
 
Politiska åtgärder: 
Den enskilt största åtgärden som vidtas under denna period, och som även är den åtgärd som 
präglar hela Najibullahs hanterande av regimen, är att agera indirekt mot för 
motståndsrörelsen gynnsamma förhållanden. Detta tas till sådana extrema nivåer att den 
ideologiska inriktning som regimen utgår ifrån 1978 försvinner helt. Det som återstår av 
kommunistregimen är de individer som sitter vid makten. Det de representerar är den gamla 
ordningen och därför har detta liten betydelse för de försök till omvälvande politiska 
förändringar som görs. Dessutom är det främst symbolvärden som förändras och i praktiken 
är det få saker som förändras i vardagen. 
Regimens splittring innebär att många individer i ledningen avsätts och nya tillkommer, syftet 
med detta är att skapa en regimledning där färre hinder ligger i vägen för beslutsfattande och 
genomförandet av dessa beslut. Dessa åtgärder utförs som tidigare genom arresteringar och 
avrättningar, under förevändningen att regimen försöker stärka det egna partiet. 
 
Militära åtgärder: 
Inledningsvis genomförs precis som under tidigare perioder militära operationer mot 
motståndsrörelsens militära enheter, precis som Galula fastställer. Syftet med dessa 
operationer är dock inte att besegra motståndsrörelser utan att försöka säkra städer i landet 
från gerillan och motståndarens påverkan, men med Sovjetunionens tillbakadragande lämnas 
många områden till gerillasoldaterna. Det märks i än större utsträckning att det under 
Najibullahs period saknas förmåga att ta ytterligare ett steg i Galulas trappa för hot 
revolutionary war, då det saknas militär styrka att genomföra det första steget: Fördrivning av 
gerillan. Den defensiva roll som den afghanska armén intar möjliggör att gerillan kan utöva 
obehindrat inflytande utan att bli påverkade i större utsträckning av regimen. 
 

3.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har den empiri som beskriver perioden 1978-1992 i Afghanistan, det vill säga 
från att den kommunistiska kuppen genomfördes tills dess att motståndarna mot 
kommunistregimen vann den interna kampen, analyserats. Tidsperioden har delats in i tre 
perioder, uppdelningen har skett efter vem som ledde regimen då tillvägagångssättet har 
kunnat spåras till dennes inflytande på regimen. Användningen av de militära och politiska 
medel som regimen förfogade över har analyserats i respektive period. Vidare hare respektive 
period analyserats utifrån de delar som motsvarar politiska och militära åtgärder enligt 
Galulas teori om counterinsurgency. 
Den inledande delperioden präglades av den nyformade statens reformgenomförande och 
hanterandet av befolkningen i landet i förhållande till den nybildade staten. Den andra 
delperioden präglades starkt av Sovjetunionens invasion av landet och det militära 
angreppssättet att försöka besegra det väpnade motståndet. Denna period innebar också 
början på politiska förändringar som syftade till att försöka minska motståndet. Den tredje 
och sista perioden präglades starkt av insikten att den militära förmågan inte skulle räcka till 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-23   
Kristian Boldsen  27 (30) 
OP 07-10 

   

och att en politisk lösning var enda alternativet, Sovjetunionens tillbakadragande var den 
största bidragande faktorn till denna insikt. Dock var det mest symboliska förändringar som 
genomfördes vilket innebar att motståndet mot regimen inte minskade i någon kännbar 
utsträckning. Hela perioden präglas av politiska svängningar där den afghanska staten i viss 
utsträckning använder sig av Galulas politiska åtgärder. Militärt sett lyckas varken 
Sovjetunionen eller den afghanska regimen pressa motståndsrörelsen till ett läge där regimens 
politiska expansion är möjlig. 
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4 Avslutning 

I detta kapitel kommer inledningsvis frågeställningen att besvaras. Utifrån empirin och den 
analys som är genomförd kommer slutsatser att dras och kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. 
 

4.1 Besvarande av frågeställning 
Var regimens förändringar av tillvägagångssätt, för att besegra motståndaren, under 
konflikten i Afghanistan 1978-1992 förändringar som förde tillvägagångssättet närmare 
Galulas counterinsurgencystrategi? 
Utifrån analysen av det empiriska materialet framgår det att regimen redan från den första 
delperioden innan väpnad kamp utbryter åsidosätter de medel Galula identifierar som möjliga 
att tillta vid ett cold revolutionary war. Under den andra delperioden när man kommer till 
insikt med att den militära konflikten inte kan vinnas görs försök att vidta politiska åtgärder, 
men dessa fungerar inte. Slutligen försöker regimen vidta alla kosmetiska ändringar för att 
tillgodose den upplevda viljan hos motståndsrörelsen och befolkningen, men i detta skede är 
sådana åtaganden för sent. Militärt sett fanns det en ansats i den andra delperioden att påbörja 
ett andra steg efter att gerillasoldaterna hade fördrivits, men det lyckades aldrig då man inte 
hade förmåga att bibehålla närvaro där gerillan hade fördrivits. I den sista delperioden hade 
regimen inte militär förmåga att vidta Galulas första steg, utan nöjde sig med att försvara de 
områden där man hade befäst sig. 
Det konkreta svaret på frågeställningen är att regimen inte närmade sig tillvägagångssättet för 
counterinsurgency så som Galula såg på det. Däremot vidtogs åtgärder som Galula hade 
identifierat som delar ingåendes i en counterinsurgencystrategi. För att regimen skulle ha 
uppfyllt kravet för närmandet som definierades i slutet av avsnitt 2.1 skulle minst steg tre: 
Upprätta kontakter med lokalbefolkningen och utöva kontroll över befolkningen så att 
motståndsrörelsens möjligheter att samröra med befolkningen stryps ha påbörjats under 
någon av perioderna. Kriteriet uppfylldes aldrig. 
 
Tabell 2: Förändring av statens tillvägagångssätt 
 Taraki/Amin Karmal Najibullah 

Politiska 
åtgärder 

-  - Indirekt agerande mot 
motståndsrörelsen 

- Infiltrera motståndsrörelsens 
organisation 

- Indirekt agerande mot 
motståndsrörelsen 

 

Militära 
åtgärder 

- Kraftsamling av egna 
styrkor 

- Kraftsamling av egna 
styrkor  

-  

I tabellen illustreras förändringarna under hela perioden. 
 

4.2 Slutsatser 
Slutsatser avseende varför regimens tillvägagångssätt inte förändrades i riktning mot Galula: 
En övergripande prägel på hela perioden är den interna maktkamp som pågår inom partiet. 
Genom tron på det starka partiet och terrormetoderna som används slutar inte denna jakt på 
partimotståndare förrän regimen kollapsar. I och med att regimen jagar partimotståndare högt 
och lågt drabbas allmänheten konstant av detta under hela konfliktperioden. Även om 
efterföljare fördömer tidigare regimledares metoder upphör inte dessa, vilket för folket 
innebär att ingen större åtskillnad görs mellan de olika regimperioderna. Resultatet av detta är 
att befolkningen aldrig kan sätta sin tilltro till staten då vem som helst kan drabbas av dess 
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metoder. Detta synsätt är fundamentalt skiljt från Galulas syn på det förhållande mellan staten 
och dess befolkning som medger att counterinsurgency genomförs: ”It may be useful to 
remember that a peacetime political machine is built essentially on patronage”61 
 
Slutsatser avseende varför Sovjetunionens militära tillvägagångssätt inte förändrades i 
riktning mot Galula: 
Den militära organisation Sovjetunionen invaderade Afghanistan med visade sig otillräcklig 
för att besegra gerillakrigarna. Detta medförde att metoder som bombningen av hela byar och 
fördrivning av lokalbefolkning vidtogs för att försvaga gerillan. När organisationen väl 
förändrades och på ett mer kompetent sätt kunde mäta sig med gerillan på gerillans 
hemmaplan var det redan för sent. Det enorma motstånd som hade genererats mot den 
Sovjetiska armén översteg de tillgängliga styrkornas förmåga. Då Sovjetunionen inte 
förstärkte den befintliga styrkan antog så småningom kriget formen av tillfällig fördrivning av 
gerillan för att denna inte skulle växa sig för stark i något område, men inga försök att göra 
förändringar för att kunna besegra gerillan gjordes. Vidare var uppfattningen om att gerillan 
kunde besegras militärt förhärskande tills den byttes ut mot att det bara var en politisk lösning 
som var möjlig. Möjligheten att kombinera politiska och militära medel vilket utgör kärnan i 
Galulas definition av counterinsurgency förekom inte i konflikten. 
 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
De skildringar som återfinns av Afghanistankonflikten rör sig allt som oftast på en nationell 
nivå. Det hade varit intressant att se huruvida lokala befälhavare i enskilda områden vidtog 
åtgärder som motsvarade Galulas counterinsurgencystrategi och om detta förekom varför det 
inte fick någon spridning. Berodde det på avsaknad av framgångar eller tilläts det inte i den 
Sovjetiska armén? 

                                                
61 Galula, 2006, s. 47, patronage: stöd, beskydd 
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