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Distributed Operations 

En framtida lösning för upprorsbekämpning? 
Chefen för amerikanska marinkåren beslutade 2005 att påbörja utvecklingen av konceptet Distributed 
Operations (DO). Syftet med konceptet är bland annat att möta utmaningarna inom upprorskrigföring och 
”Small Wars” som kännetecknas av asymmetriska förhållanden mellan parterna. Grundidén med 
Distributed Operations är att skapa en fördel över motståndaren genom att uppträda utspritt eller 
kraftsamlat och hela tiden kunna avge understöd till den ”lägsta enheten”. Det innebär att utspridda grupper 
skall agera på djupet och bredden inom hela stridsområdet och ha en gemensam målsättning. Grupperna 
skall vara sammanknutna i ett vertikalt och horisontellt nätverk för att skapa ett informationsöverläge samt 
bekämpa främst mål som ger operativ effekt. Idén med små självständiga grupper har likheter med både 
Combined Action Program (CAP) från Vietnamkriget men även den tyska infiltrationstaktiken från 1917-
18 som påbörjade utvecklingen av manöverkrigföringsfilosofin. 
 
Uppsatsen har således som syfte att undersöka konceptet Distributed Operations som en metod för 
upprorsbekämpning. I uppsatsen undersöks de centrala begreppen upprorskrig, upprorsbekämpning och 
Distributed Operations genom en textanalys. Därefter genomförs en jämförelse mellan Distributed 
Operations och tre valda upprorsbekämpningsteorier. Jämförelsen sker utifrån operationella indikatorer ur 
manöverteorin. Slutligen diskuteras resultatet av jämförelsen och relevansen av konceptet inom 
upprorsbekämpning. Undersökningen visar att konceptet med sin utspridning och närhet till befolkningen 
ger en ökad förmåga att uppta kampen om befolkningen vilket är relevant inom upprorsbekämpning. 
Undersökningen visar även att Distributed Operations med sin dynamiska möjlighet att kunna växla mellan 
asymmetriskt och symmetriskt uppträdande ger en ny dimension inom upprorsbekämpning.  
 
Nyckelord: Distributed Operations, Manöverkrigföring, Small Wars, Upprorsbekämpning. 
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Distributed Operations 
A Future Solution for Counterinsurgency? 

Abstract 
 
In 2005 the Commander of the USMC decided to start developing the concept of Distributed Operations 
(DO). The objective of the concept is, among other things, to meet the challenges of insurgency and”Small 
Wars”, which are characterized by asymmetric relations between the opponents. The basic idea of 
Distributed Operations is to establish supremacy over opponents by either dispersing or concentrating 
effort, whilst giving combat support to the lowest units. This means that the dispersed groups should have a 
common goal and operate with depth and width in the operational area. The groups should be connected in 
a vertical and horizontal network in order to have superior information access and to attack objectives that 
primarily give operational effect. The concept of small independent units is similar to both the Combined 
Action Program (CAP) from the Vietnam War but also to the German infiltration tactics from 1917-18 
which triggered the development of the philosophy of Maneuver Warfare. 
 
Consequently the objective of the thesis is to investigate the concept Distributed Operations as a method of 
counterinsurgency. In the thesis the central definitions insurgency, counterinsurgency and Distributed 
Operations are textually analysed. A comparison is made between Distributed Operations and three 
selected counterinsurgency theories. The comparison is made using operational indicators from Maneuver 
Warfare theory. At the conclusion the result of the comparison and the relevance of the concept to 
counterinsurgency are discussed. The thesis shows that the concept, because of dispersion and the 
proximity to the population, enables success in counterinsurgency. The thesis also shows that Distributed 
Operations, being able to dynamically switch between asymmetric and symmetric actions, provides 
counterinsurgency with a new dimension.  
 
Keywords: Distributed Operations, Maneuver Warfare, Small Wars, Counterinsurgency. 
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1. INLEDNING 

1.1 Inledning 
 

”In 1966, American operations in Viet-Nam were still copies of the 
unimaginative 10,000-man French “sweeps”, abetted by a firepower 
effort so massive as to invalidate all claims of “target selectivity”; the 
Americans still shied away from committing extensive manpower to 
offensive patrolling, although extensive training of Vietnamese and 
Americans for jungle war is now under way.”1 
 
Dr Bernard Fall 

 
Dr Bernard Fall var en auktoritet på Indokinakonflikterna och var frustrerad över att 
västvärlden inte hade lärt sig hur att hantera asymmetriska konflikter. 1966, ett år innan 
han dödades av en Viet Cong-mina, kunde han se hur amerikanarna gjorde samma 
misstag som fransmännen gjort.2 Likartade observationer gjorde överste David 
Hackworth under Vietnamkriget när han kritiserade den amerikanska ”Search and 
Destroy”3 strategin och förordade en alternativ strategi: ”Instead we would approach 
the battlefield and the war as our enemy approached it, and in so doing begin to 
outgerilla the gerilla- ‘out-G the G,‘…”4 Hackworth insåg att det konventionella 
agerandet i Vietnam var felaktigt och att andra metoder borde vidtas mot gerillan. De 
lärdomar som kunde ha utnyttjats från Vietnam föll snart i glömska under det kalla 
kriget, när fokus för västvärlden var att möta ett eventuellt angrepp från Warszawa-
pakten. Kulmen för den konventionella krigföringen nåddes under Operation Desert 
Storm 1991 när Air Land Battle-doktrinen tillämpades och lärdomarna påstods visa att 
en hög grad av investeringar i teknologi var en framgångsfaktor.5 Nu har USA i dagens 
konflikter i Irak och Afghanistan mött en motståndare där teknologin och den 
konventionella krigföringen inte ger framgång. Det förefaller som att västvärlden 
återigen upprepar sina misstag i konflikter som har många likheter med Vietnamkriget. 
 
Mot bakgrund av den nya hotbilden har amerikanska marinkåren, med bland annat 
USMC Warfighting Laboratory (MCWL) och tankesmedjan Center for Emerging 
Threats and Opportunities (CETO), påbörjat att utveckla taktik och doktriner. Som ett 

                                                 
1 Fall, Bernard, 1967, The Two Viet-Nams, A Political and Military Analysis (New York: Frederick A. 
Praeger, Publishers, Second Revised Edition). s. 329. 
2 Fall, Bernard, 1967, The Two Viet-Nams, A Political and Military Analysis. s. 180. Författarens 
anmärkning: Enligt Fall så användes termen Viet Cong som en benämning för Vietnamesiska kommunister 
men begreppet användes endast av sydvietnameser och amerikaner. 
3 Krigsman, Sven och Svensson, Jörgen, 1999, Militärordbok på engelska och svenska (Lund: 
Studentlitteratur). s. 398. Svensk översättning: Uppsök och bekämpa. Författarens anmärkning: Begreppet 
”Search and Destroy” även förkortat med S &D är synonymt med den amerikanska strategin under 
Vietnamkriget som syftade till att tillföra förband till ett område för att bekämpa gerillan eller reguljära 
Nordvietnamesiska förband för att därefter genomföra en urdragning. Begreppet har även använts på 
taktisk nivå med samma innebörd men finns inte i nu gällande marinkårsdoktriner som stridsuppgift eller 
definition. Begreppet är vedertaget inom upprorsbekämpningslitteraturen varför den amerikanska 
benämningen kommer att användas fortsättningsvis. 
4 Hackworth, David, 1989, About Face (New York: Simon and Schuster). s. 679. 
5 Swain, Richard M, 1994, “Lucky War”, Third Army in Desert Storm (Kansas: U.S. Army Command and 
General Staff College Press). s. 262-264.  
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förslag har marinkåren introducerat begreppet Distributed Operations (DO) som 
innebär att små autonoma enheter, inom ramen för chefens målsättning, skall verka 
inom hela operationsområdet. Det intressanta är att enheterna skall kunna operera 
utspritt alternativt kraftsamlat för större operationer och på så sätt ha en dynamik i sin 
organisationsstruktur.6 Distributed Operations är därför ett helt nytt tankesätt i 
jämförelse med de nu gällande amerikanska doktrinerna.  
 
Distributed Operations är likafullt intressant ur svenskt perspektiv därför att 
amerikanska koncept har en tendens till att influera vår aktuella militära debatt. 
Framförallt tanken på kvalité som ersätter kvantitet får vanligtvis snabbt ett fotfäste 
inom Försvarsmakten.7 Särskilt intressant blir även Distributed Operations ur 
Försvarsmaktens perspektiv med anledning av att marinkåren hävdar att konceptet är en 
utveckling på manöverkrigföringsfilosofin och uppdragstaktiken, vilket är två 
nyckelord i Försvarsmaktens operativa koncept.8  

1.2  Syfte, forskningsfrågor, material  och avgränsningar. 
 

Det centrala i uppsatsen är teoretiska uppfattningar om upprorskrig, upprors-
bekämpning och om marinkårens nya koncept Distributed Operations är ”rätt” lösning 
mot upprorskrig. Syftet med uppsatsen är att undersöka konceptet Distributed 
Operations som en metod för upprorsbekämpning. 

 
Syftet är uppdelat i två övergripande forskningsfrågor som styr uppsatsens kapitel-
indelning. Inledningsvis så krävs emellertid en genomgång av innebörden av 
upprorskrig, upprorsbekämpning och Distributed Operations för att svara på den första 
forskningsfrågan: 
 
Fråga 1. Vad innebär de för uppsatsen centrala ”begreppen”? 
När de centrala begreppen är undersökta och besvarade så ökas upplösningsgraden med 
följande följdfråga: 
Fråga 2. Har konceptet Distributed Operations några likheter eller skillnader med 
upprorsbekämpningsteorierna? 
 
Det finns ett antal centrala begrepp i undersökningen men eftersom att fokus i 
uppsatsen är att undersöka upprorskrig och upprorsbekämpning kommer de begreppen 
att redogöras för i den undersökande delen. De begrepp som är centrala utöver de 
undersökande delarna är koncept och asymmetri. Begreppet koncept använder jag 
synonymt med Nato:s terminologi: ”…en föreställning eller påstående av en idé som 
beskriver hur någonting kan komma att genomföras eller uppnås i framtiden vilket kan 
komma att leda till en accepterad procedur.”9  För begreppet asymmetri utnyttjar jag 

                                                 
6 U.S. Marines, 2005, 21st “Century Marine Corps, Creating Stability in an Unstable World”, Marine Corps 
Gazette, June, bilaga. s. 3. 
7 Exempelvis Effect Based Operations (EBO) och Net Centric Warfare (NCW).   
8 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten). s. 49-50. 
9 DOD, Dictionary of military terms, 31 August 2005, Defence Technical Information Center, Joint 
Electronic Library, Hämtat från 
 http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/natoterm/c/00307.html 2006-02-28. Författarens anmärkning: 
Amerikansk definition: A notion or statement of an idea, expressing how something might be done or 
accomplished, that may lead to an accepted procedure. 
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innebörden av: ”…när motståndarens tekniska nivå, organisation och metoder skiljer 
sig från våra uppstår en asymmetri.”10 Tolkningen av begreppet symmetri är således i 
undersökningen när ovanstående faktorer inte skiljer sig mellan parterna.  
 
Det empiriska underlaget är främst baserat på militärteoretiker med skiftande 
nationalitet och erfarenheter för att klargöra uppfattningar om upprorsbekämpning i 
syfte att kunna jämföra dem med konceptet Distributed Operations. Faktaunderlaget är 
utvalt för att ge undersökningen ett brett perspektiv om fenomenet upprorskrigföring 
och upprorsbekämpning och även med koppling till amerikanska marinkåren om så är 
möjligt. Material och källkritik kommer att beskrivas utförligare i den inledande delen 
när de centrala begreppen skall undersökas inför den avslutande operationaliseringen 
och diskussionen. Jag vill ändå belysa materialet i generella termer innan 
undersökningen för att ge läsaren en helhetsbild. 
 
Avsnittet om upprorskrig baseras främst på professorerna Nils Marius Rekkedal och 
Bard O´Neill som ger ett brett och heltäckande perspektiv. De ger även en objektiv och 
väldokumenterad bild av upprorskrigföringen eftersom att de utgår ifrån ett antal 
insamlade källor som utnyttjas frekvent inom den militärteoretiska debatten. Som 
komplement, för att ge åsikter om upprorskrigföring som inte endast berör strategisk 
nivå, har författaren John Poole och militärteoretikerna Thomas X. Hammes och 
William S. Lind valts. Speciellt Hammes och Linds åsikter om det nya begreppet 
Fjärde Generationens Krigföring (4GK) ger en nödvändig bild av gerillakrigföringens 
utveckling in i den globaliserade världen, där informationsteknologin har fått 
genomslag.11 Det material som är valt är deras initiala artiklar vilka har påverkat den 
militärteoretiska debatten under lång tid. I fråga om avsnittet om upprorsbekämpning är 
det på samma sätt Rekkedal och O´Neill som ger det breda historiska perspektivet för 
att kompletteras med forskarna Mary Kaldor, Robert Harkavy och Stephanie Neuman. 
De tre bidrager till undersökningen med främst diskussionen om aktualiteten av 
upprorsbekämpningsteorierna och en beskrivning av de nya moderna hoten. Till slut 
kan nämnas att motiv av val av teoretiker för avsnittet som berör upprorsbekämpning 
fördjupas under nästkommande avsnitt.  
 
Mitt etiska förhållande till undersökningen är främst genom mitt perspektiv om att 
marinkåren och det amerikanska förhållningssättet till upprorsbekämpning bedöms med 
största möjliga objektivitet. En del av upprorsbekämpningslitteraturen är föga 
förstående för amerikanska åtgärder i sådana konflikter och har en tendens att bli 
subjektiva.  
 
Som framgått ovan är studiens tyngdpunkt upprorsbekämpning och jämförelsen med 
konceptet Distributed Operations och upprorsbekämpande teorier. Med anledning av 
ämnets bredd skall studien undersöka Distributed Operations som ett generellt koncept 
och metod mot upprorsbekämpning. Marinkåren kopplar ihop olika koncept varför de 
inte ser Distributed Operations som en isolerad metod men av utrymmesskäl utelämnas 
och avgränsas konceptets tankar om samordningen med amfibielandstigningsfartyg och 
sjöstridskrafterna. 

                                                 
10 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer. s. 21. 
11 Begreppet 4GK kommer att undersökas och beskrivas senare i uppsatsen. 
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I en sådan här undersökning anser jag att det är av vikt att utnyttja sig av svensk militär 
nomenklatur för att inte skapa begreppsförvirring. Intentionen i undersökningen är att 
översätta till svenska uttryck men det finns några undantag som bland annat Small Wars 
och ”Search and Destroy” där jag valt att inte översätta med motivet att det skapar en 
nyansskillnad som minskar precisionen i uppsatsen.  

1.3 Teori och metod 
 
Själva undersökningen bygger på en kvalitativ metod som består av innehållsanalys av 
ett empiriskt material och textanalys med inriktning mot att systematisera och 
klassificera underlaget. Uppsatsen utnyttjar både forskningen om upprorskrig, 
upprorsbekämpning och manöverkrigföring som teoretisk ram och även som uppsatsens 
undersökningsobjekt. Det innebär att det vid vissa tillfällen inte finns någon skarp gräns 
mellan dem. I uppsatsen används manöverkrigföringsteorin för att beskriva framväxten 
av Distributed Operations utifrån manöverkrigföringsfilosofin samt att teorin även 
används som ett instrument för jämförelsen mellan Distributed Operations och 
upprorsbekämpningsteorierna.  
 
I den undersökande delen är de utvalda teorierna om upprorsbekämpning skrivna av: 
David Galula, Sir Robert Thompson och Roger Trinquier. De är utvalda av fyra skäl: 
för det första för att de i den militärteoretiska debatten om upprorsbekämpning är 
vanligt förekommande, för det andra att de ger ett brett perspektiv, för det tredje för att 
de representerar olika nationaliteter samt för det fjärde att konflikterna som teorierna 
baseras på härstammar från olika geografiska platser. Man skall ha i minnet att de tre 
upprorsbekämpningsteorierna är starkt präglade av revolutionär gerillakrigföring under 
det kalla kriget där en stor del av konflikterna även hade sitt ursprung i antikolonialism. 
Därför har teorierna vissa begränsningar i dagens komplexa konflikter även om de är 
allmänt vedertagna i den militärteoretiska debatten och utnyttjas i undersökningen. 
  
I den jämförande delen jämförs upprorsbekämpningsteorierna mot Distributed 
Operations med stöd av operationella indikatorer som har framtagits från 
manöverkrigföringsteorin. Uppsatsen kan därför indirekt beskrivas som en teori-
jämförande undersökning. Teorianknytningen är med anledning av uppsatsens karaktär 
fokuserad till kapitlet om upprorsbekämpningsteorier och den jämförande delen.  
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Uppsatsen övergripande design: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I uppsatsen utnyttjas operationella indikatorer utifrån manöverkrigföringsteorin för att 
kunna jämföra konceptet DO mot tre valda upprorsbekämpningsteorier. Det finns ett 
antal möjligheter till olika val av operationella indikatorer med utgångspunkt i 
manöverkrigföringsteorin. Ett sätt som har inspirerat mig i min vidare undersökning är 
Niklas Erikssons operationella indikatorer som framtogs under en studie avseende 
manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamheten.12 Eriksson utgick 
ifrån manöverkrigföringsfilosofin ur fem delområden.13 Delområdena var föremål för 
en undersökning av olika militärteoretikers grundsyn. Militärteoretikerna var: William 
S. Lind, Robert Leonhard, Martin Van Creveld, Richard D. Hooker och T.H. Hayden. I 
                                                 
12 Eriksson, Niklas, 2005, Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamheten (Stockholm: 
Försvarshögskolan). s. 2. 
13 De fem områdena var övergripande tankar, principer för genomförande, ledning av förband, 
förbandssammansättning och förbandsträning. Författarens anmärkning: Med anledning av att 
förbandsträning inte är i fokus för denna undersökning utnyttjas inte det delområdet i den fortsatta 
undersökningen. 
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upprorsbekämpningsteorier samt diskussion . 
 

Steg 1 
Undersökning av 
centrala begrepp. 
Utnyttjande av 
operationella 
indikatorer för 
textanalys av DO och 
upprorsbekämpnings-
teorier. 

Operationalisering och validering av textanalys 
Jämförelse och analys mellan: 

Distributed Operations och  
tre utvalda upprorsbekämpningsteorier. 

Steg 2 
Undersökning av 
likheter och skillnader 
mellan DO och 
framgångsrika 
upprorsbekämpnings-
teorier utifrån 
textanalys.  

Steg 3 
Diskussion om DO 
som metod  för 
upprorsbekämpning.  
 

Figur 1: Författarens beskrivning av övergripande design för  undersökningen. 

Steg 4 
Avslutning 
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en jämförande analys av likheter och olikheter valde Eriksson fem indikatorer för att 
mäta förekomsten av manöverkrigföring. Utfallet av undersökningen påvisade 
följande:14 
Den övergripande tanken med manöverkrigföringen är att i form av tempo utmanövrera 
motståndaren tidsmässigt. Att erhålla en beslutscykel som är snabbare relativt 
motståndarens. De indikatorer som togs fram var: 

• Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
• Att undvika strid och nyttjandet av motståndarens svagheter. 
• Nyttjandet av överraskning och vilseledning. 
• Kraftsamling. 
• Kombinerade vapen.15 

Jag avser att i min fortsatta studie bruka ovanstående fem operationella indikatorer i 
mitt utnyttjande av manöverteorin i min fortsatta textanalys samt även indikatorn den 
övergripande tanken. De används i min textanalys av tre skäl. Det första är att kunna ta 
fram utvecklingen av Distributed Operations från manöverkrigföringen och det andra 
att kunna genomföra en jämförelse mellan Distributed Operations och 
upprorsbekämpningsteorierna. Det tredje skälet är att ämnet upprorsbekämpning är 
komplext varför undersökningen tjänar på att bygga vidare på tidigare forskning. De 
utvalda indikatorerna är således verktyget som skall skapa snarlika storheter av 
konceptet Distributed Operations och upprorsbekämpningsteorierna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upprorsbekämpning är ett komplext område och textanalyserna visar att teorierna har 
en spännvidd från strategisk till taktisk nivå. Att då undersöka på vilket sätt ett nytt 
koncept, som ännu inte är infört, har för relevans inom upprorsbekämpningen är en stor 
utmaning. Jag anser att reliabiliteten ökas genom mitt metodval att utnyttja tidigare 
undersökningar om manöverkrigföring för att sedan utifrån indikatorerna analysera 
utvecklingen mot Distributed Operations och genomföra jämförelsen. Med anledning 
av komplexiteten kan validiteten i undersökning diskuteras och på vilket sätt som en 
annan metod eventuellt skulle ge andra resultat. Emellertid anser jag att de 
operationella indikatorerna ger ett verktyg för att kunna jämföra två komplexa 
företeelser. 

                                                 
14 Eriksson, Niklas, 2005, Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamheten. s. 25-27. 
15 Widén, Jerker och Ångström, Jan, 2004, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten). s. 149. På 
engelska Combined arms Theory som innebär att olika vapensystem kompletterar varandra för att skapa ett 
dilemma för motståndaren och för att uppnå en högre total effekt. Författarens anmärkning: Filosofin med 
kombinerade vapen fördjupas senare i undersökningen under manöverkrigföringens påverkan på 
Distributed Operations. 

Operationella indikatorer 
manöverteorin för  textanalys. 

Upprorsbekämpningsteorier 
Empiri 

Distributed Operations 
Empiri 

Jämförelse mellan DO och 
upprorsbekämpningsteorier.  

Figur 2: Författarens beskrivning av förhållandet mellan de operationella indikatorerna och jämförelsen i uppsatsen. 
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1.4 Tidigare forskning 
 
Jag tar hänsyn till tidigare forskning genom mitt val av litteratur även om det är en 
skillnad mellan Distributed Operations och upprorsbekämpning. Forskningen om 
Distributed Operations är för närvarande något begränsad med anledning av att det 
främst är en intern utveckling inom marinkåren. Det underlag som finns är artiklar och 
debattinlägg i militära tidskrifter samt några undersökningar om konceptet. Förutom ett 
fåtal enstaka negativa militärteoretiker förefaller det vara svårt att hitta kritiskt 
underlag. Forskningen inom upprorsrörelser och upprorsbekämpning är däremot stor 
även om tyngdpunkten ligger på den revolutionära och antikoloniala perioden under 
kalla kriget.  

2 Upprorskrig 

2.1 Inledning 
 

“From the military point of view, the Vietnamese people´s war of 
liberation proved that an insufficiently equipped people´s army, 
but an army fighting for a just cause, can, with appropriate 
strategy and tactics, combine the conditions needed to conquer a 
modern army of aggressive imperialism.”16 
 
General Vo Nguyen Giap 
 

Jag avser att i kapitlet undersöka begreppet upprorskrig, hur det yttrar sig i praktiken 
och vad som kännetecknar upprorskrig. Därför skall i kapitlet de fyra centrala delarna 
inom upprorskrigföring i tur och ordning undersökas. Det är begreppet Small Wars, 
upprorets strategi och metoder, upprorssoldatens natur och utvecklingen mot Fjärde 
Generationens Krigföring (4GK). Således undersöks inledningsvis begreppet Small 
Wars vilket ger en bild av den speciella miljö sådana konflikter utspelar sig i, samt vad 
som skiljer från konventionell krigföring. Att förstå fundamentala skillnader mellan 
Small Wars och konventionell krigföring är nödvändigt för att känna till vad som är 
utmaningarna inom upprorsbekämpning. Därefter undersöks upprorets strategier och 
metoder vilket är väsentligt för att förstå vilken karaktär som upproret har samt vilka 
mönster som uppstår i konflikten. Sedan undersöks upprorssoldatens natur i syfte att 
skapa en förståelse för att upprorssoldaten med stor sannolikhet uppträder annorlunda 
än en konventionell soldat. De inledande tre delarna går systematiskt från ett 
övergripande strategiskt plan till ett taktiskt uppträdande för att påvisa att 
gerillasoldaten med sitt uppträdande försöker att uppnå strategiska målsättningar. Därpå 
undersöks Fjärde Generationens Krigföring, vilket är den moderna tolkningen av 
klassiska gerillakrig och som flitigt används inom den militärteoretiska debatten. 
Slutligen avslutas kapitlet med slutsatser i syfte att ge en sammanfattande bild av 
upprorskrigföring. 

                                                 
16 Giap, Nguyen, Vo, 1970, The Military Art of Peoples War, Selected writings of General Vo Nguyen Giap 
(New York: Monthly Review Press, Edited by Russel Stetler). s. 95. 
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2.2 Small Wars  

2.2.1 Begreppet Small Wars och lågintensiva konflikter 
 
Begreppet Small Wars är återigen aktuellt inom marinkåren och används i diskussioner 
om upprorsbekämpning. Begreppet är inte oproblematiskt och som vid studier av låg-
intensiva konflikter och gerillakrigföring finns det en tendens till begreppsförvirring. 
Parallellen är tydlig med till exempel Hahlwegs studier om gerillakrig där han 
konstaterar att komplexiteten hos fenomenet gerillakrig är så högt att det fanns risk för 
att man kan hamna i gungfly.17 Samtidigt konstaterar Hahlweg att inom 
gerillakrigföringen betyder alla beteckningar och begreppsdefinitioner i grund och 
botten en och samma krigsform men att de också ger uttryck för gerillans variations-
bredd.18 Begreppet Small Wars har alltså tendenser till motsvarande drag. Marinkåren 
har på sin officiella webbsida sidan Small Wars Center of Excellence som enbart tar 
upp denna typ av konflikter.  Där redogör marinkåren för alla pågående Small Wars och 
även lågintensiva konflikter. Marinkåren gör inte någon skillnad på begreppen utan 
förefaller att jämställa dem. Konflikterna som redovisas är ett sjuttiotal och de har en 
spännvidd från USA:s försök att stoppa produktion och distribution av narkotika ända 
till pågående konflikt mellan Indien och Pakistan.19  
 
Forskaren Jan Ångström berör Small Wars när han ska utröna begreppet lågintensiv 
konflikt. Han konstaterar att begreppet lågintensiva konflikter är relativt ungt och att 
det är en vidareutveckling på Small Wars. Dock konstaterar Ångström att Small Wars 
per definition är svårt att klargöra om det är ett fenomen eller en militär operation. 
Hopplöst oprecist som han anger det.20 En motsatt tolkning har webbsidan Small Wars 
Journal, som anser sig vara ett forum för diskussioner och utveckling av förståelsen för 
Small Wars, och som istället hävdar att oprecisionen är en styrka eftersom att så många 
olika dimensioner kan falla in under begreppet.21  

2.2.2 Betydelsen av begreppet Small Wars och ursprunget 
 
Begreppet Small Wars har sitt ursprung från den brittiska översten C. E. Callwell som 
1896 publicerade sin klassiska bok Small Wars, Their principles & practice där han 
dokumenterar lärdomar från kolonialkrig och andra mindre konflikter. Callwell påtalar 
att begreppet Small Wars är svårt att definiera vilket indikerar att definitioner av 
konflikttyper kan vara ett tidlöst problem.22 Han ger sin tolkning och definition av vad 
begreppet innebär och skriver att ”Practically it may be said to include all campaigns 
other than those where both the opposing sides consist of regular troops.”23 Definition 

                                                 
17 Hahlweg, Werner, 1968, Gerilla-krig utan fronter (Stuttgart: W. Kohlhammer, GmbH). s. 17. 
18 Ibid. s. 24. 
19 USMC, Small Wars Center of Excellence, Hämtat från 
 http://www.smallwars.quantico.usmc.mil/sw_today.asp 2006-01-23. 
20 Angstrom, Jan, “Concepts Galore! Theory and Doctrine in the Discursive History of Low Intensity 
Conflict”, ur Angström, Jan och Isabelle Duyvesten, 2003, The Nature of Modern War: Clausewitz and his 
Critics Revisited (Stockholm: Swedish National Defence College). s. 161. 
21 Small Wars Journal, hämtat från  
 http://www.smallwarsjournal.com/site/about.htm 2006-03-02. 
22 Callwell, Charles, 1906, Edward, Small Wars, Their principles & practice (Lincoln: University of 
Nebraska Press, Third Edition). s. 21. 
23 Ibid. s. 21. 
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är enkel i sin innebörd och ger en klar bild över hur mycket mera komplex dagens 
konflikter är. Callwell klargör även att Small Wars inkluderar kampanjer med 
disciplinerade soldater mot motståndare som inte vågar möta dem på slagfältet. 
Samtidigt anser han att uttrycket inte har något att göra med storleken på konflikten 
utan mera att reguljära styrkor möter irreguljära.24 Callwells formuleringar i form av 
expeditioner mot vildar ger ett föråldrat intryck men kärnan i att beskriva Small Wars är 
tidlöst varför litteraturen fortfarande är aktuell. 
 
Som ett resultat av sina erfarenheter i en serie av gerillakrig och militära interventioner 
som kallades för "Banana Wars",25 började marinkåren att systematiskt analysera 
karaktären och kraven på operationer i den typen av konflikter. Resultaten publicerades 
i The Small Wars Manual (SWM) 1940 och som fortfarande konkret påverkar 
utveckling och doktrinarbeten inom marinkåren.26 Small Wars Manual vidare-
utvecklade Callwells tankar och definierade Small Wars enligt följande: 
 

”…small wars are operations undertaken under executive 
authority,wherein military force is combined with diplomatic pressure in 
the internal or external affairs of another state whose government is 
unstable, inadequate or unsatisfactory for the preservation of life and of 
such interests as are determined by the foreign policy of our Nation.”27 

 
Här har marinkåren följaktligen lagt till den diplomatiska dimensionen eftersom att 
USA ofta hanterade konflikter kring den amerikanska kontinenten med en kombination 
av diplomati och expeditionära militära styrkor. Det kan jämföras med en tidig form av 
Effect Based Operations (EBO) eller den svenska benämningen effekttänkande, där 
målsättningen är att utnyttja landets alla resurser i konflikter.28 Marinkårens nuvarande 
definition vidareutvecklar tankarna från Small Wars Manual, med influenser från Carl 
von Clausewitz, samt tar hänsyn till den situation som nu råder då lokala händelser kan 
få ett stort politiskt genomslag i informationsåldern.29  
 
Dagens marinkår menar att USA har möjlighet att påverka sina motståndare med både 
militära och politiska förmågor varför den utvecklade definitionen på Small Wars är: 
”Small Wars are an extension of warfare by additional means, providing political 
leders with a range of military options beyond just physical violence which to further 
political objectives.”30 På så sätt har politikerna en möjlighet att kunna utnyttja en 
variation av alternativ, inom det militära maktmedlet, för att kunna ha möjlighet till 
eskalation. Marinkåren slår även fast att i sin nuvarande utformning är det den politiska 

                                                 
24 Callwell, Charles, 1906, Edward, Small Wars, Their principles & practice (Lincoln: University of 
Nebraska Press, Third Edition). s. 21. 
25 Författarens anmärkning: Begreppet ”Banana Wars” har sannolikt sitt ursprung i att marinkåren 
genomförde operationer i länder där det fanns bananodlingar eller att man fördomsfullt trodde att så var 
fallet.  
26 USMC, Small Wars Center of Excellence, Hämtat från 
 http://www.smallwars.quantico.usmc.mil/sw_history.asp. 2006-01-23. 
27 Department of the Navy, 2005, Small Wars Manual U.S Marine Corps (Hawaii: University Press of the 
Pacific, Återtryckt från 1940 års utgåva). s. 1-1. 
28 Cedergren, Anders och Pappila, Ove, 2005, Effekttänkande ett resultatinriktat förhållningssätt? 
(Försvarshögskolan: Krigsvetenskapliga institutionen). s. 10. 
29 Department of the Navy, 2005, Small Wars Manual U.S Marine Corps. s.1-1. 
30 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 2005, Small Wars, Draft. s. 4. 
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eller diplomatiska kontexten i kriget som avgör om det är ett Small Wars och inte 
omfattningen av resurser som används.31 
 
Även om definitionen på Small Wars har utvecklats är miljön och karaktären till stora 
delar tidlös och har likheter med Callwells tid. Small Wars är ofta en situation där det 
råder asymmetriska förhållanden. Det betyder inte att Small Wars nödvändigtvis 
innebär att mindre enheter eller små resurser är involverade. Small Wars kan vara stora 
avseende numerären eller resurser.32 Exempel på operationer i kontexten Small Wars 
enligt marinkåren är: Noncombatant Evacuation Operations (NEO:s),33 katastrofhjälp 
och humanitära operationer, fredsframtvingande och fredsskapande operationer.34 Även 
om dessa exempel åskådliggör hur lågintensiv miljön i Small Wars kan vara, kan 
situationen eskalera till konventionella krig. Här anser jag att man kan, precis som när 
Ångström diskuterar lågintensiva konflikter, konstatera att för den enskilda soldaten 
kanske inte den här semantiken har någon större betydelse. Den lokala intensiteten eller 
konfliktmiljön kan vara annorlunda än den utomstående strategiska bilden.35 
Marinkåren anser även att om det är möjligt försöker en svagare motståndare i en sådan 
här asymmetrisk konflikt att neutralisera fördelarna hos den starkare. Även tidsaspekten 
belyses av marinkåren, som med egen erfarenhet av Small Wars, anser att det kan bli 
långa krig vilket gör förutbestämda strategier och tidtabeller orealistiska.36 Samman-
fattningsvis är det viktigaste att en konsekvens av miljön som utmålas inom begreppet 
Small Wars är att insatser i sådana konflikter skall planeras och genomföras annorlunda 
än konventionella krig.37  

2.3 Upprorets strategi och metoder 

2.3.1 Begreppet upprorskrig 
 
Bard O´Neill anser att upprorskrig kan definieras som en kamp mellan en 
ickeregerande grupp och de regerande myndigheterna där den ickeregerande gruppen 
medvetet använder sig av politiska medel och våld för att förstöra, omformulera, eller 
vidmakthålla basen av legitimitet för en eller flera aspekter av politik.38  O`Neill 
använder begreppet insurgency vilket är vanligt förekommande i till exempel studier 
om Vietnamkriget eller den aktuella situationen i Irak. Rekkedal påpekar att 
översättningen från insurgency till uppror har vissa skilda nyanser men konstaterar 
samtidigt att det är ett brukligt sätt att översätta.39 Ångström katalogiserar ett åttiotal 
begrepp som är relaterade till konflikter med ickestatliga aktörer och där påvisar han att 

                                                 
31 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 2005, Small Wars, Draft. s. 4. 
32 Ibid. s. 4. 
33 Författarens anmärkning: Benämning för militär operation där icke stridande evakueras. 
34 USMC, Small Wars Center of Excellence, Hämtat från 
http://www.smallwars.quantico.usmc.mil/sw_history.asp. 2006-01-23. 
35 Angstrom, Jan, 2004, “Concepts Galore! Theory and Doctrine in the Discursive History of Low Intensity 
Conflict”. s. 163. 
36 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 2005, Small Wars, Draft. s. 6. 
37 Ibid. s. 7 
38 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse (Washington, D.C: 
Potomac Books, Inc, Second edition). s. 15. 
39 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender (Stockholm: Försvarshögskolan). s. 35. Författarens anmärkning: Hädanefter kommer det 
svenska ordet upprorskrig att användas i uppsatsen. 
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begreppet insurgency härstammar från perioden under kalla kriget.40 Han anser även att 
begreppet fick en negativ klang under Vietnamkriget varför det inte användes särdeles 
frekvent efteråt inom militärteoretiska kretsar.41  

2.3.2 Upprorsrörelser och krigföringsmetoder 
 
Det finns flera typer av upprorsrörelser men flertal av dessa benämns som revolutionära 
eftersom de försöker att ändra ett existerande politiskt system.42 De exempel som ofta 
framhålls är Mao Tse Tungs och Ho Chi Minhs revolutionära upprorsrörelser. Det kan 
vara svårt att kategorisera upprorsrörelsen eftersom att en del av upprorsrörelsens natur 
är att primärt nå en förändring med upproret. O`Neill anser att det kan ge till följd att 
målsättningar förändras för att attrahera nya grupper eller att målsättningarna är oklara 
och tvetydiga.43 O`Neill menar även att upprorsrörelser använder sig främst av politiska 
medel och våld för att nå sina mål. Här påstår han att våldet yttrar sig generellt i tre 
olika krigföringssätt i form av terrorism, gerillakrigföring och konventionell 
krigföring.44 
 
Terrorism är hotet eller utnyttjandet av våld mot främst ickestridande, och då speciellt 
mot civila, för att nå olika former av politiska målsättningar. Vilken som är målgruppen 
beror på omständigheterna och vad upprorsrörelsen eftersträvar. O´Neill hävdar att 
terroristgrupper oftast är mindre än gerillagrupper och metoderna är till exempel mord, 
sprängattentat och kidnappning och där gruppen vill uppnå en psykologisk effekt i 
samhället och mot regeringsmakten.45 Man skall även komma ihåg att terrorism är ett 
inslag under uppbyggnadsskedet för en upprorsrörelse där syftet är att skapa 
uppmärksamhet och tvinga regeringsmakten till övervåld.46 Bedömare anser till 
exempel att dödandet av fyra kontraktsanställda amerikanarna i april 2004 i staden 
Fallujah i Irak, var ett exempel på klassisk upprorsrörelsedoktrin med syftet att 
provocera fram övervåld från regeringssidan.47 Terrorism kopplat till en frigörelse från 
kolonialism har följt ett klart mönster men nya inslag i utvecklingen är att terrorismens 
målval inte är lika precist som tidigare under 1960-talet utan syftar mera till maximal 
ödeläggelse.48 
 
Gerillakrigföring däremot anser O´Neill vara komplext och kräva mera resurser än 
exempelvis terrorism. Krigföringen har en hög grad av rörlighet där gerillan med lätta 

                                                 
40 Angstrom, Jan, 2003,“Concepts Galore! Theory and Doctrine in the Discursive History of Low Intensity 
Conflict”. s. 170. 
41 Ibid. s. 163. 
42 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 20. Författarens 
anmärkning: Till exempel Viet Cong i Sydvietnam eller Hamas i Palestina benämns som revolutionära 
eftersom att de försökte eller försöker att förändra ett politiskt system. Motsatsen är till exempel 
protestantiska grupper på Nordirland eller dödspatrullerna i olika latinamerikanska länder som försöker att 
bibehålla ett politiskt system. 
43 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 29-30. 
44 Ibid. s. 32-33. 
45 Ibid. s. 33-34. 
46 Paget, Julian, 1967, Counter-Insurgency Operations: Techniques of Guerilla Warfare (New York: 
Walker and Company). s. 32. 
47 Aylwin-Foster, Nigel, 2005,  ”Changing the Army for Counterinsurgency Operations”, Military Review, 
November-December. s. 6. 
48 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 171. 
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enheter eftersträvar att slå till mot olika mål och därefter försvinna. De här aktionerna 
syftar till att trakassera motståndaren och att minska hans vilja och förmåga till att 
upprätthålla kampen. Gerillan eftersträvar att undvika större slag och har inget behov av 
att erövra eller behärska territorium. Gerillakrigföringen skiljer sig även från 
terrorismen i den meningen att främsta målet för gerillan är myndigheternas väpnade 
styrkor, polis och vitala ekonomiska mål istället för obeväpnade civila.49 
Gerillataktiken är oftast indirekt och gerillan strävar efter att slå till där motståndaren är 
svag och beaktar således styrkeförhållandena noga.50 Men inom klassisk 
gerillakrigföringsteori finns det ett antal sanningar som är under förändring. Bland 
annat är behovet av ”säkra baser” mindre med anledning av att gerillans motståndare 
ofta har luftöverlägsenhet i dagens konflikter.51 Det har inneburit att gerillan har 
genomfört en taktikanpassning på markarenan och dagens ”säkra baser” består mera av 
en möjlighet av att kunna passera en statsgräns och därigenom få ett skydd.52 Ett 
exempel är Afghanistan där Talibanrörelsen försöker att förflytta sig till basområden i 
Pakistan och därigenom begränsa amerikanarnas möjligheter att utnyttja sin 
teknologiska överlägsenhet. Andra utvecklingar efter kalla kriget är de teknologiska 
och ekonomiska förändringar som har resulterat i att gerillan nuförtiden med stöd av 
naturtillgångar kan införskaffa avancerade vapensystem. De här ekonomiska 
tillgångarna i ett konfliktområde har lett till att ett flertal externa aktörer med intressen i 
området försvårar förutsägbarheten i konflikten.53  
 
Den konventionella krigföringen är den krigföringsmetod där gerillan kraftsamlar 
förband för att få ett avgörande. Men en sådan övergång beror på upprorsrörelsens 
strategi och dess bedömning på hur försvagade myndigheternas väpnade styrkor är.54 
Kraftsamlingen sker främst i det sista skedet enligt den maoistiska gerillastrategin för 
att få ett avgörande.55 Men det kan även ske under de inledande faserna i syfte att få ett 
lokalt avgörande mot till exempel en isolerad postering. Att komplettera 
gerillakrigföringsmetoden med konventionell krigföring är inget nytt utan redan under 
det spanska folkkriget 1808-1814 utsattes franska trupper för attacker från 
gerillaförband som drogs samman för större anfall.56 Överstelöjtnant John J. McCuen 
understryker att det centrala för gerillan inte är att få ett avgörande utan mer för att 
skapa ett dilemma för regeringsmakten.57 För att möta en kraftsamlad upprorsrörelse 
som övergår till konventionell krigföringsmetod tvingas regeringsmakten att dra 
samman sina militära enheter. Konsekvensen blir att säkrade områden måste överges 
och att det ger upprorsrörelsen möjlighet att med gerillaattacker nå framgång i dessa 
områden. Om de väpnade styrkorna däremot inte dras samman kan upprorsrörelsen 
fortsätta sin kamp och målmedvetet bygga upp sin styrka.58 Sålunda skapas en negativ 

                                                 
49 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 35-36. 
50 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 105. 
51 Ibid. s. 106. 
52 Ibid. s. 105-106. 
53 Ibid. s. 112. 
54 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 36. 
55 Maos faser i gerillastrategin kommer att beskrivas utförligare senare i uppsatsen.  
56 Hahlweg, Werner, 1968, Gerilla-krig utan fronter. s. 43. 
57 McCuen, John J, 1966, The art of counter-revolutionary war, The Strategy of Counter-insurgency 
(London: Faber and Faber). s. 38. 
58 McCuen, John J, 1966, The art of counter-revolutionary war, The Strategy of Counter-insurgency. s. 36-
37. 
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cykel med ett dilemma som påverkar regeringsmakten om hur de ska disponera sina 
egna styrkor.  

2.3.3 Upprorsrörelsens strategier 
 
O´Neill hävdar att upprorsrörelser har utnyttjat fyra strategier för att uppnå sina 
målsättningar. Det är den: konspiratoriska, den långdragna, den militär fokuserade och 
den urbaniserade. Den konspiratoriska är ofta utförd av en liten grupp militära 
officerare eller civila som kuppartat försöker att överta makten och ändra det politiska 
systemet. Andra exempel på målsättningar kan vara att ersätta de ledande för att de 
försöker att förändra sociala, ekonomiska eller politiska privilegier eller fördelningen 
av dessa resurser.59 Annat kan vara att de ledande uppfattas som korrupta och därmed 
har förlorat förtroendet inom vissa kretsar. Det ödet drabbade President Diem i 
Sydvietnam som 1963, mitt under försöken att hantera upprorskriget mot Viet Cong, 
mördades av den Sydvietnamesiska militären.60  
 
Den långdragna kampen är den mest kopierade upprorsrörelsestrategin och skapades av 
Mao när de kinesiska kommunisterna försökte att överta makten under 1930-talet. 
Maos strategi baserades på att den revolutionära kampen är lång och beroende av stöd 
från bönderna och inte från stadsborna. Grundfilosofin var även att skapa en styrke-
uppbyggnad genom en omsorgsfull och välplanerad strategi för att kunna överta 
makten.61 Det långvariga kriget enligt kommunistisk teori sammanfattas i tre skeden 
enligt följande:62 
 

1. En defensiv fas: Regeringsmakten är oftast starkare än gerillan och utnyttjar en 
offensiv strategi medan gerillan tvingas till en defensiv. Upprorsrörelsen 
försöker att etablera sig och att bygga upp ett stöd inom vissa områden. Om 
regeringsmakten påbörjar en offensiv mot dessa områden viker upprorsrörelsen 
undan för att undvika ett stort avgörande slag. Även om strategin är defensiv så 
är taktiken offensiv. 

2. Balans i styrkeförhållandena: Efterhand blir styrkebalansen mera jämlik och 
regeringsmakten tvingas även den till defensivt agerande inom vissa områden. 
Om de utlöser en offensiv är det inte säkert att gerillan viker undan utan den kan 
ta strid lokalt. Gerillan fortsätter med styrkeuppbyggnad och organiserar även 
lokala milisenheter för självförsvar. 

3. Allmän motoffensiv: Den sista och avgörande fasen där upprorsrörelsen går till 
offensiv och regeringsmakten går på defensiven. Denna fas förutsätter att 
regeringsmaktens militära enheter är försvagade och att den civila moralen är 
låg. Upprorsrörelsen kan nu även disponera reguljära förband för att kunna möta 
regeringsmaktens konventionella förband. 

 
Maos skeden är den teori som de flesta militärteoretiker baserar sin forskning på och 
det gäller även forskare som ifrågasätter värdet av den revolutionära krigföringens 
                                                 
59 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 46. 
60 Fall, Bernhard, 1967, The Two Viet-Nams, A Political and Military Analysis. s. 284-285. 
61 Giap, Nguyen, Vo, 1970, The Military Art of Peoples War, Selected writings of General Vo Nguyen 
Giap. s. 94. 
62 Rekkedal, Nils Marius, 2004, Modern krigskonst, Militärmakt i förändring, (Stockholm: 
Försvarshögskolan, Tredje reviderade utgåvan). s. 224-225. 
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aktualitet.63 Werner Hahlweg som studerade gerillakrigföring sträcker sig så långt som 
att påstå att Mao nästan kan betecknas som partisankrigets Clausewitz.64 Dock så skall 
man tänka på att övergången mellan fas två och tre är den känsligaste för 
upprorsrörelsen eftersom att en för tidigt utlöst offensiv kan äventyra rörelsens existens. 
Ett historiskt exempel är Tet-offensiven som 1968 utlöstes för tidigt i Sydvietnam i tron 
att befolkningen var redo för att delta i kampen. Resultatet blev att amerikanarna vann 
en taktisk seger och slog ut stora delar av Viet Cong.65  
 
Den tredje strategin är den militärt fokuserade strategin som anser att politiken skall 
vara underordnad den militära kampen. Bland annat Che Guevera ansåg att upprors-
rörelsen inte behövde invänta stöd bland befolkningen och att det skulle öka i samband 
med militära framgångar.66 Fidel Castro tillämpade den militärt fokuserade strategin för 
maktövertagandet av Kuba och därför står den som förebild med stor spridning i främst 
Latinamerika.67 Amanda Peralta förklarar fenomenet med att i Latinamerika är krig ett 
accepterat sätt att uppnå politiska mål samt att arbetarklassen är obetydlig i samhället 
varför denna politisk-militära strategi har uppstått i regionen.68 
 
Den fjärde strategin är den urbaniserade som har vuxit fram i samband med att 
befolkningen i allt högre grad har flyttat från glesbygd till storstadsområden. I takt med 
en ökad fattigdom och förslumning finns det folk som är desillusionerade och kan 
utnyttjas av en revoltrörelse. Syftet är att genom en ökad grad av våldsamheter skapa en 
situation där regeringsmakten byter fokus från den politiska frågan till en väpnad strid. 
Det skulle då skapa en gemensam grund och förena befolkningen. Metoden för att 
skapa en labil situation är propaganda, strejker, eldöverfall, mord, kidnappningar och 
attentat mot vitala ekonomiska anläggningar. Exempel på det enligt O´Neill är Irish 
Republic Army (IRA) och Röda Brigaderna i Italien. O´Neill hävdar att förutom en 
urbaniserad strategi i Sydyemen 1967 så är en sådan strategi ineffektiv.69 

2.4 Upprorssoldatens natur 
 
I historien har upprorsrörelser varit en global företeelse men i takt med att västvärlden 
politiskt har stabiliserats har gerillan börjat betraktas som ett österländskt fenomen. 
Mediebilden har framställt gerillan som tvungen att strida under ojämna villkor mot en 
övermäktig motståndare. Sällan har det belysts att en upprorsrörelse kanske medvetet 
tillämpar en sådan krigföring. 
 
John Poole stöder sina teser på den kinesiska militärteoretikern Sun Zi samt med egna 
erfarenheter. Han hävdar att det finns en österländsk krigskultur som utnyttjas i både 
konventionella och ickekonventionalla konflikter. Han anser även att historiskt sett har 
                                                 
63 Harkavy, Robert, E och Neuman, Stephanie, G, 2001, Warfare and the third world (New York: 
Palgrave). s. 195. 
64 Hahlweg, Werner, 1968, Gerilla-krig utan fronter. s. 162. 
65 Hackworth, David, 1989, About Face. s. 612. Författarens anmärkning: Det skall tilläggas att det finns 
förespråkare som hävdar att Viet Cong offrades för att Nordvietnam lättare skulle kunna organisera de 
södra delarna i Vietnam vid en framtida seger. 
66 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 57. 
67 Ibid. s. 56-60. 
68 Peralta, Amanda, 2005, Med andra medel, Från Clausewitz till Guevera: Krig, revolution och politik, i 
en marxistisk idétradition (Glänta produktion). s. 166-170. Tidigare utgiven av Daidalos. 
69 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism, From revolution to apocalypse. s. 66-67. 
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det i Asien utvecklats en förmåga att utnyttja manövern, för att kompensera den låga 
teknologin, i förhållande till de västerländska högteknologiska stridskrafterna. Poole 
påstår att i Europa studeras de tyska stormtruppernas utnyttjande av manöver och 
infiltration från första världskriget men att en sådan kultur har funnits i Asien sedan 
lång tid. Det finns vissa myter om att till exempel den österländska krigföringskulturen 
kräver stora mänskliga offer men det hävdar Poole att man bör ifrågasätta.70 Det 
understryks av erfarenheter från Vietnam som visar att målsättningen med 
inrapportering genom så kallade bodycounts71 resulterade i att antalet stupade 
gerillasoldater kraftigt överdrevs för att tillfredsställa högre ledningsnivå.72 En annan 
myt anser Poole vara att bara för att flertalet av de österländska arméerna har haft 
totalitära regeringar betyder inte det att så är fallet automatiskt inom krigsmakten. Han 
anser även att det finns utrymme för initiativ och uppdragstaktik vilket är en 
förutsättning för att med små enheter vara rörlig och utföra manövrar som skall 
resultera i vilseledning och överraskning.73 
 
Poole hävdar även att i öst är tankeprocessen inriktad på att taktiken skall vara 
fokuserad på att nå den strategiska målsättningen medan i väst så skall taktiken uppnå 
operativa målsättningar. Konsekvensen är att i öst studerar man sin motståndare noga 
innan man agerar och om inte en strid ger någon strategisk vinst undviker man det.74 
Därutöver anser han att en orientalisk armé har möjlighet att med del kunna strida som 
gerilla och med andra delar konventionellt och för att kunna genomföra detta samtidigt 
måste cheferna tillåta uppdragstaktik.75Österländska enheter har även genom 
initiativkraft försökt att kompensera den lägre eldkraften mot väst genom att till 
exempel utnyttja korta stridsavstånd så att inte bekämpningssystem kan verka. De 
amerikanska trupperna utsattes i Vietnam för sådana problem med gerillans taktik och 
stridsteknik i betäckt terräng. Det tog sådana proportioner att amerikanska armén (U.S. 
Army) tillsatte en grupp som i stridsområdet samlade erfarenheter och publicerade dem 
i Vietnam Primer Lessons Learned för att minska förlusterna.76 Även den andra 
stormakten utsattes för likadana svårigheter när upprorsrörelsen mujahideen i 
Afghanistan under 1980-talet inte heller tillät sig att bli bunden och bekämpad.77 Det 
förefaller som att den västliga operationskonsten och taktiken som är präglad av 
metaforen Find, Fix and Strike utsätts för prövningar om inte motståndaren tillåter sig 
bli gripbar. På motsvarande sätt som Poole, argumenterar militärhistorikern John 
Keegan när han med utgångspunkt för Clausewitz och den västerländska synen på det 
avgörande slaget hävdar att det finns olika krigföringskulturer. Även hans forskning tar 
fasta på kinesisk militärteori och Sun Zi som framhäver vikten av följande: att inte 
inlåta sig i drabbningar om man inte är säker på seger, att undvika att ta risker, att om 
                                                 
70 Poole, John H, 2001, Phantom Soldier, The enemy´s Answer to U.S. Firepower (Emerald Isle: Posterity 
Press). s. 7. 
71 Creveld, Martin Van, 2003, Ledning i krig (Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga 
institutionen). s. 187. Body counts är ett amerikanskt begrepp från Vietnamkriget där man räknade antalet 
stupade fiender för att kunna kvantifiera resultat. Creveld anser att denna form av systemanalys ersätter 
förståelse istället för att vara en form av den. 
72 Hackworth, David, 1989, About Face. s. 572-573. 
73 Poole, John H, 2001, Phantom Soldier, The enemy´s Answer to U.S. Firepower. s. 13. 
74 Ibid. s. 22. 
75 Ibid. s. 45. 
76 Hackworth, David och Marshall, S.L.A, 1967, Vietnam Primer, Lessons Learned (Department of the 
Army: Återutgiven av Lancer Militaria, Arkansas). s.1-4. 
77 Grau, Lester, W, 1998, The Bear Went Over the Mountain, Soviet Combat Tactics in Afghanistan 
(London: Frank Cass). s. 197. 
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möjligt kuva fienden med psykologiska medel och att använda sig av tiden för att nöta 
ned en motståndare.78 Hans slutsats blir att den österländska krigföringen skiljer sig 
från den västerländska på tre huvudpunkter i form av: undanglidande taktik, fördröjning 
och indirekta stridsmetoder.79 
 
Professor John A. Lynn hävdar motsatsen och anser att påståendet om att det finns stora 
skillnader i österländsk och västerländs krigföringskultur är att förenkla världsbilden.80 
Sun Zis militärteoretiska verk och annan kinesisk militärteori anser Lynn är skriven till 
stor del i metaforer varför det är svårt att dra dessa slutsatser. I sina studier om kinesisk 
och indisk krigföringskultur anser han att det finns liknande tankesätt som präglar den 
västliga och clausewitziska tanken om avgörande slag och linjärt uppträdande.81 

2.5 4:e Generations Krigföring och upprorsrörelser 
 
Militärteoretikern William S. Lind introducerade 1989 i Marine Corps Gazette 
begreppet 4:e Generationens Krigföring (4GK) där han hävdade att det har funnits tre 
distinkta generationer av krigföring och att vi nu övergick in i en fjärde.82 Lind menade 
att 1GK baserades på slätborrade musköter, linjär taktik och kolonner. Taktiken var 
styrd av teknologin och uppträdandet var linjärt för att kunna utveckla så stor eldkraft 
som möjligt samtidigt. 2GK var ett svar på räfflade musköter, bakladdade vapen, 
taggtråd, kulsprutor och indirekt eld. Taktiken grundades på eld och rörelse men 
uppträdandet var fortfarande främst linjärt. Defensiven hade fördelen mot offensiven 
och den indirekta elden ersatte arbetskraften i striden och Lind påstod att det var 
teknologin som utvecklade idéerna. Lind ansåg att 3GK var ett svar på slagfältets 
eldkraft men att nu var de drivande faktorerna istället idéerna som utvecklades av 
tyskarna och resulterade i ny taktik grundad på manöver och inte eldkraft. Fundamentet 
inom operationskonsten förändrades enligt Lind från rum till tid enligt överste John 
Boyds OODA-loop.83 
 
Enligt Lind skulle fyra grundidéer överföras från 3GK till 4GK. Det skulle vara: 
uppdragstaktik, mindre beroende av centraliserad logistik, ytterligare utveckling av 
manöver och det sista att istället för att fysiskt bekämpa motståndaren så skulle målet 
vara att få motståndaren att kollapsa. Han förutsåg även att krigföringen skulle bli 
utspridd och ickelinjär i så hög grad att till exempel frontlinjer inte längre skulle kunna 
identifieras. Utifrån sitt resonemang om att krigföringen var idédriven eller teknik-
driven förutsåg han två utvecklingsmöjligheter. Den teknikdrivna skulle ske främst i 
den västliga världen och bestå av små mobila enheter utrustade med högteknologiska 
vapen som utspridda över stora ytor skulle uppsöka mål. De här grupperna skulle kunna 
kombinera rekognosering med bekämpningsfunktioner och att deras chefer måste 
kunna bemästra både operationskonst och utnyttjandet av teknologi. En av de största 
                                                 
78 Keegan, John, 1993, Krig och kultur (Stockholm: Natur och kultur). s. 227. 
79 Ibid. s. 416.  
80 Lynn, John A, 2003, Battle, A History of Combat and Culture (Westview Press, Revised and Updated 
Edition). s. xvii. Preface. 
81 Ibid. s. 72. 
82 Lind, William S, 1989, “The changing Face of War: Into the fourth Generation”, Marine Corps Gazette, 
October, Defence and the National Interest, Hämtat från  
 http://www.d-n-i.net/fcs/4th_gen_war_gazette.htm  2005-12-23. s. 22-26. Författarens anmärkning: Lind 
benämner det som Fourth Generation Warfare på engelska. 
83 Begreppet OODA-loop kommer att utvecklas senare i uppsatsen under avsnittet om manöverkrigföring. 
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utmaningarna ansåg Lind vara den informationsöverbelastning som skulle kunna uppstå 
vilket kunde resultera i att operativa och strategiska målsättningar skulle förloras ur 
sikte. Den idéedrivna utvecklingen mot 4GK förutsåg Lind skulle ske främst i den icke-
västliga världen eftersom att de inte kunde konkurrera med teknik. De skulle även 
komma att agera enligt uppdragstaktik som sträckte sig ända ned till enskild nivå och 
där utnyttja en liten eldkraft men när den utvecklades skulle den vara farlig. Lind ansåg 
även att de skulle försöka att få sin motståndare att kollapsa varför han skulle ändra sin 
fokus från fronten till de bakre delarna.  
 
De här nya tankarna inspirerade överstelöjtnanten och militärteoretikern Thomas X. 
Hammes att fortsätta att utveckla militärteorin kring 4GK.84 Hammes förklarade 
djupare varför förändringarna hade kommit till stånd genom en politisk, social, och 
ekonomisk samhällsutveckling. Han kritiserade Linds förklaringsmodell om att det var 
teknologin som var drivande för utvecklingen och ansåg att det var för lättförklarligt.85 
Hammes införde även dimensionen informationskrig där motståndaren skulle försöka 
att påverka utvecklingen av det framtida slagfältet genom att bland annat utsätta 
hemmaopinioner för budskap förmedlat via olika informationskanaler. Till skillnad mot 
Lind argumenterade Hammes för att 4GK redan hade utförts med början från grundaren 
Mao och hans upprorskrig i Kina. Enligt Hammes var den fundamentala skillnaden från 
3GK att Mao insåg att i 4GK vinner man kriget genom politiska, ekonomiska och 
sociala åtgärder och inte enbart genom militära. Hammes tolkning av Maos strategiska 
faser innefattade således även andra hänsynstaganden än enbart militära. Utifrån det 
militära perspektivet ansåg Hammes att upprorsrörelsen måste ha en mix av gerilla- och 
konventionella förband för att skapa ett dilemma för upprorsbekämparna. Idéerna för 
upprorsrörelsens strategi ansåg Hammes präglades av 4GK men att avgörandet ändå 
måste komma enligt 3GK där upprorsrörelsen övergår till ett sista offensivt skede.86  
 
Enligt Hammes utvecklades Maos tankar om 4GK av Ho Chi Minh och hans insikt om 
att kriget enbart kunde vinnas genom att bryta USA:s politiska vilja istället för militära 
styrka. Hammes ansåg även att 4GK på taktisk nivå skulle utspela sig i en komplex 
lågintensiv miljö och skulle vara en blandning av taktik och teknik från tidigare 
generationers krigföring. Det skulle utspela sig över ett brett spektrum av politiska, 
sociala, ekonomiska och militära nätverk, skulle utspelas globalt och att det skulle 
finnas en mix av nationella, internationella, transnationella och subnationella aktörer.87 
Lind och Hammes har diskrepanser i syn på 4GK men de har samtidigt ett flertal 
likheter där den mest framträdande är motståndet mot den amerikanska 
försvarsmaktens fokusering på teknologi som ett svar på framtida utmaningar.88 
Professor Nils Marius Rekkedal anser att tankarna i 4GK inte är så nya som man skulle 
kunna tro. Men att det ändå är ett positivt utslag av att den militära debatten återigen 

                                                 
84 Hammes, Thomas X, 1994,  “The Evolution of War: The Fourth Generation”,   
Artikel ursprungligen publicerad i Marine Corps Gazette, September, Defense and the National Interest, 
Hämtat från www.d-n-i.net/fcs/hammes.htm 2005-11-09. Författarens anmärkning: Noterbart är att den 
här artikeln är grunden till Hammes bok The Sling and The Stone där 4GK beskrivs utförligt. 
85 Ibid. s. 1. 
86 Ibid. s. 4-6. 
87 Hammes, Thomas X, 1994,  “The Evolution of War: The Fourth Generation”. s. 11. 
88 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 43. 
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kan närma sig ämnet efter en långvarig fokusering inom andra områden.89 Kritiker mot 
teorierna kring 4GK finns och de anser att teorin är för grund och att den är en 
förenklad beskrivning av verkligheten.90 Det finns ytterligare ett problem med teorin 
och det är grundteserna med beskrivningen av de olika generationerna för att påvisa 
framväxten till 4GK. Generation 1 till 3 är västliga infallsvinklar och perspektiv på 
krigföringssättet för att sedan övergå till 4GK som beskriver den östliga.91 Cedergren 
och Pappila på Försvarshögskolan belyser även problemet med att beskriva 
utvecklingen i kronologiska generationer vilket försvårar analysen av konflikten när 
flera olika generationers krigskonst möts eller beblandas.92 Sammanfattningsvis kan det 
nämnas att även om en stor del av tankarna om 4GK kommer från äldre militärhistorisk 
litteratur och att kritiker finns mot 4GK kommer begreppet säkerligen att finnas kvar 
som ett uttryckssätt för utvecklingen av upprorskrig.  

2.6 Slutsats upprorskrig 
 
Begreppet Small Wars beskriver en miljö som konflikten utkämpas i och som ställer 
andra krav än den konventionella krigföringen. I fråga om tid kan den utomstående part 
som involverar sig i konflikten komma att stå framför ett långvarigt åtagande. För 
upprorsrörelsen kan tiden utnyttjas som ett vapen eftersom den är till deras fördel. 
Upprorsrörelsen kommer troligen att vara irreguljär och konsekvensen blir att det med 
stor sannolikhet uppstår ett asymmetriskt förhållande. Men asymmetrin behöver inte 
alltid vara påtvingad. Den kan vara ett val från upprorsrörelsens sida om de anser att 
den upprorsbekämpande sidans doktriner inte är anpassade för det. Small Wars betyder 
inte att det enbart är mindre enheter involverade utan det kan vara stora styrkor på båda 
sidor. Tvärtom så är stora styrkor väsentliga för upprorsrörelsen i syfte att skapa ett 
dilemma för motståndaren om att styrkor kan dras samman till Maos skede tre. 
Begreppets Small Wars nuvarande utnyttjande och dess historiska ursprung påvisar att 
det är den politiska och diplomatiska kontexten som avgör om det är Small Wars. Alltså 
finns den politiska dimensionen närvarande på vilket kan utnyttjas av upprorsrörelsen 
för att uppnå strategiska effekter även utanför operationsområdet. 
 
När det gäller målsättningar för upprorsrörelsen eftersträvar den en förändring av det 
politiska systemet och utnyttjar politiska medel och våld för att nå sina mål. 
Terrorismen kan vara det primära krigföringssättet, eller ett komplement till gerillak-
rigföringen, vilket innebär att komplexiteten är hög och försvårar en analys av 
konflikten. Det är samtidigt själva terrorismens kärnidé att orsaka skador för att 
förändra konflikten och bland annat försöka provocera den upprorsbekämpande sidan 
att eskalera konflikten. Möjligheten har förstärkts när vi nu befinner oss i en global och 
medialt fokuserad omgivning. Gerillakrigföringen är enklare att analysera och den 
bedrivs med lätta och rörliga enheter inriktade mot sårbara mål som kraftsamlas mot 
väpnade styrkor, polis och ekonomiska intressen. När det gäller upprorsrörelsens 
strategi så är den långdragna kampen den vanligaste förekommande där övergången 
från balans till en allmän motoffensiv är den känsligaste för gerillan. Ny teknologisk 
                                                 
89 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 42. 
90 Nacksten, Stefan, 2004, ”Fjärde generationens krigföring-imaginär föreställning eller reell verklighet?-
en analys av ett begrepp om framtida krigföring”. (Stockholm: Försvarshögskolan). s. 20-21. 
91 Baudin, Arne och Sjöblom, Ingvar, Försvarshögskolan, Seminarium, 2006-02-28.  
92 Cedergren, Anders och Pappila, Ove, 2005, Effekttänkande ett resultatinriktat förhållningssätt?. s. 10. 
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kunskap och rikliga ekonomiska tillgångar i dagens konfliktområden innebär att 
upprorsrörelsen kan ha tillgång till avancerade vapensystem. Det innebär även att det 
kan finnas externa aktörer i regionen som bistår med kunskap i utbyte mot ekonomiska 
tillgångar. Även det ger de upprorsbekämpande styrkorna ett dilemma eftersom att 
skydds- och verkansförmågan måste kunna möta hot från 1 GK till 4 GK. 
 
Upprorsrörelsens brist på större förband och tyngre beväpning innebär att den måste 
taktikanpassa sig för att kunna överleva på slagfältet. Den bedriver enligt Poole sin strid 
med uppdragstaktik och en hög grad av initiativ för att kunna vilseleda och överraska 
motståndaren. Därutöver så är upprorsrörelsen svår att bekämpa genom att den har en 
undanglidande taktik och endast involverar sig i strid där framgång kan nås. De mål 
som väljs är de som ger strategisk vinst vilket kan vara ett brett spann alltifrån objekt 
till personer. Ett sådant uppträdande kan för många västliga doktriner vara en 
överraskning och skapa frustration därför att de med det clausewitziska tankesättet 
försöker att uppnå ett avgörande. Även om fokus blir på den militära arenan så är 
upprorsrörelsen medveten om att upprorskriget vinns med befolkningens stöd. 
Forskaren Keegan hävdar att det finns olika krigföringskulturer och att den österländska 
skiljer sig från den västerländska. Här skiljer sig forskaren Lynn som anser att sådana 
slutsatser är en förenkling av världsbilden. Det visar på olikheterna för grundsynen 
inom analysen av upprorsrörelser och komplexiteten av orsakerna. 
 
Lind och Hammes har med sina teorier om 4GK utvecklat den klassiska långdragna 
gerillastrategin till modern tappning även om Rekkedal anser att tankarna inte är så nya. 
Enligt Hammes och Lind kvarstår den indirekta metoden men med nya inslag som 
teknologi, media och globalisering vilket är en del av den nya konfliktmiljön. 
Upprorsrörelsen har nu en möjlighet att verka på flera arenor än främst markarenan som 
tidigare. Hammes anser att i den nya 4GK så vinner man inte enbart genom militära 
medel utan att politiska, ekonomiska och även sociala åtgärder krävs. Båda ser även en 
fara med den högteknologiska utvecklingen som sker på bekostnad av människan och 
de försöker att på olika sätt motverka en sådan utveckling eftersom att de anser att 
människan är nyckeln till framgång inom 4GK. 
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3. Upprorsbekämpning 

 3.1 Inledning 
 

”When I was a young officer, I was thaught that if you have air 
superiority, land superiority and sea superiority, you win. Well in Vietnam 
we had air superiority, land superiority and sea superiority, but we lost. 
So I realized that there is something more to it.”93 
 
Colonel John Boyd 

 
I det här kapitlet avser jag att belysa begreppet upprorsbekämpning och 
upprorsbekämpningsteorierna. Kapitlet syftar till att skapa förståelse för på vilket sätt 
upprorsbekämpning har genomförts tidigare, eftersom äldre erfarenheter ofta 
återkommer i den militärteoretiska debatten. Kapitlet skall även skapa en grund för 
jämförelsen med konceptet Distributed Operations som genomförs senare i under-
sökningen. Inledningsvis kommer jag att undersöka begreppet upprorsbekämpning och 
dess aktualitet och därefter skall jag undersöka de utvalda upprorsbekämpnings-
teorierna i perspektivet av de operationella indikatorerna. De redovisade 
upprorsbekämpningsteorierna undersöks var för sig för att skapa en tydlig helhetsbild 
för läsaren och det sker ordning Sir Robert Thompson, David Galula och slutligen 
Roger Trinquier. Respektive upprorsbekämpningsteoretiker kommer först att få ett kort 
avsnitt med allmänna grundläggande koncept för att fånga de övergripande tankarna 
som är den första operationella indikatorn.  Sedan fortsätter textanalysen med de övriga 
operationella indikatorerna. Kapitlet avslutas med slutsatser för att sammanfatta 
upprorsbekämpning och teorierna. Innan jag går in på upprorsbekämpningsteorierna 
specifikt skall ett kort avsnitt ägnas åt begreppet upprorsbekämpning. 

3.2 Begreppet upprorsbekämpning 
 
Begreppet upprorsbekämpning har sitt ursprung i det amerikanska begreppet 
Counterinsurgency (COIN).94 Begreppet innefattar politiskt, ekonomiskt och militärt 
agerande mot upprorsrörelser i en stat.95 Enligt Rekkedal slutades begreppet att 
användas efter Vietnamkriget. Även om inte begreppet har nyttjats har COIN 
praktiserats i ett flertal konflikter som till exempel Latinamerika och Afrika. När det 
gäller de teorier som är framtagna för upprorsbekämpning används oftast begreppet 
Counterinsurgency men man skall vara medveten om att det finns ett antal studier som 
istället använder begrepp som till exempel Counter Revolutionary Warfare och Low 
Intensity Operations men att innebörden i stort är densamma.96 Själva begreppet 
upprorsbekämpning kretsar mycket kring amerikanska tankegångar och erfarenheter 

                                                 
93 Lind, William, S, Draft, FMFM 1-A Fourth generation war Imperial and Royal Austro-Hungarian 
Marine Corps, Defense and the National Interest, Hämtat från 
http://d-n-i.net/lind/4gw_manual_draft_3_revised_10_june_05.doc 2006-05-09.s.3. 
94 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 26. 
95 Widén, Jerker och Ångström, Jan, 2004, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten). s. 195. 
96 Författarens anmärkning: Till exempel Frank Kitson och John J. McCuen. 
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men man skall inte heller glömma att andra nationer som till exempel Storbritannien 
har praktiserat motsvarande metoder med gott resultat på Nordirland och i Malaysia.97  

3.3 Upprorsbekämpningsteorier 
 
Debatten om upprorsbekämpning präglas främst av lärdomar som har dragits från 
revolutionära gerillakrig i Malaysia, Algeriet och Vietnam även om det har funnits 
erfarenheter från andra världskrigets partisanbekämpning.98 Den för närvarande mest 
studerade äldre litteraturen är de tidigare undersökta Callwells Small Wars och 
marinkårens Small Wars Manual. De nyare upprorsbekämpningsteorierna som har en 
spännvidd från strategi till taktik är den franska skolan med David Galula, Roger 
Trinquier och Bernard Fall och den engelska skolan med Sir Robert Thompson, T.E. 
Lawrence och Frank Kitson. Inom den amerikanska skolan studeras John J. McCuen 
som har sammanställt ett antal olika erfarenheter och teorier samt även David H. 
Hackworth som med egna erfarenheter från Vietnam var kritisk mot ”Search and 
Destroy” operationerna.  
 
Upprorsbekämpningsteorierna från efterkrigstiden är baserade på olika perspektiv och 
erfarenheter från skilda krigsskådeplatser. Därför finns det en tendens till att ,som vid 
militär teoretiska studier av Clausewitz, enbart lyfta fram de delar som passar den sökta 
infallsvinkeln. Det som är gemensamt för de upprorsbekämpande teorierna är att de 
beskriver revolutionära upprorsrörelser i en situation präglad av kalla kriget och 
antikolonialism. En annan egenhet som de upprorsbekämpande teorierna har är att vid 
bruk av det militära maktmedlet på operativ och taktisk nivå präglas de i hög grad av 
vilken så kallad nationell skola som militärteoretikern företräder. Där kan det skilja sig 
i synen på teknikutnyttjande, ledningsfilosofi och förhållande till lokalbefolkningen. 
Oavsett konfliktens bakgrund och nationella skolor har Rekkedal identifierat de 
kapaciteter eller förmågor som en upprorsbekämpande styrka erfordrar för att nå fram-
gång enligt följande:99 
 

• Man måste kunna möta gerillastyrkorna symmetriskt om de väljer att samla 
större enheter för att bekämpa mindre regeringsstyrkor. 

• Man måste rekrytera och träna lokala styrkor för att förbättra lokalkännedomen 
och möjligheten till att kunna inhämta underrättelser. 

• Upprorsbekämpningen kräver god underrättelsetjänst. 
• För att få en långvarig framgång bör man separera upprorsrörelsen från civil-

befolkningen. 
 
Även om det finns mönster och historiska erfarenheter att ta tillvara så är 
upprorsbekämpningsteorier precis som talesättet om att varje ”mission är unik”. Ett 
ofta missutnyttjat exempel är att jämföra brittisk upprorsbekämpning i Malaysia med 
amerikansk i Vietnam där både strategiska, operativa och geografiska förhållanden inte 

                                                 
97 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 27. 
98 Middeldorf, Eike, 1956, Taktik på östfronten, Erfarenheter och slutsatser (Hamburg: Verlagsgruppe 
Koehler/Mittler). s. 233-242. 
99 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 284. 
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var jämförbara. När det gäller britterna så har även de fått taktikanpassa sig mot 
upprorsrörelser i Irak trots egna erfarenheter från Nordirland eftersom att karaktären i 
konflikten är annorlunda. Det viktiga är att de har insett skillnaden från olika 
operationer och intellektuellt samt praktiskt förändrat sitt uppträdande.100 Likartade 
slutsatser drar Rekkedal om att de nationer som lyckas bäst, har utnyttjat historiska 
erfarenheter och teorier om upprorsbekämpning för att därefter genomföra lokala 
anpassningar.101 

3.4 Aktualiteten av äldre upprorsbekämpningsteorier 
 
Huvuddelen av de upprorsbekämpande teorierna har således revolutionär krigföring 
som erfarenhetsbakgrund men flertal kritiker hävdar att upprorskrigens karaktär har 
förändrats varför teorierna bör ifrågasättas. Det är främst de nya formerna av krigföring 
som till exempel inbördeskrig, etniska och ekonomiskt drivna konflikter som har ändrat 
förutsättningarna. 
 
Mary Kaldor beskriver den nya krigföringen som delar från både revolutionär 
krigföring och antigerillakrigföring, vilket ger nya konsekvenser för omgivningen. 
Fortfarande har upprorsrörelsen lånat strategin att politisk kontroll är viktigare än 
territoriell kontroll och undviker strid för att spara liv och materiel. Den avgörande 
skillnaden är dock att för den gamla revolutionära krigföringen så var ideologin central 
men för den nya är det istället något som Mary Kaldor benämner som etikett. Med 
etikett syftar hon på trohet mot en maktfaktor och att de som inte har den rätta etiketten 
måste drivas bort eller elimineras. Således var den tidigare metoden för territoriell 
kontroll folkligt stöd men att det nu istället är folkfördrivning av dem som inte 
stödjer.102 Mary Kaldors tes är högst aktuell i dagens konflikter i Afrika men man kan 
fundera över om det verkligen är ett nytt fenomen med folkfördrivning.103 Liknande 
slutsatser drar forskarna Jerker Widén och Jan Ångström som konstaterar att teorierna 
om gerillakrigföring har vissa problem att förklara utfallen av krig. Med den nya 
etniska kontexten för konflikter anser de att, eftersom att konflikterna i högre grad 
liknar mellanstatliga krig, traditionell krigföring kanske kan förmå de etniska grupperna 
att ge upp sina anspråk.104   
 
Även O´Neill har åsikter om aktualiteten och hävdar att upprorsbekämpningsteorierna 
har sitt värde men att de måste sättas in i den kontext som konflikten utspelar sig i. 
Även han menar att förutsättningarna har förändrats och att det nu är nya drivkrafter 
och flera aktörer än under den revolutionära perioden, varför konflikter är mera 
komplexa. Därför måste den upprorsbekämpande sidan djupare analysera situationen 
innan relevanta åtgärder kan vidtas för att möta upproret. O`Neill menar att det inte är 
möjligt att fastställa hur det militära maktmedlet skall organiseras eller uppträda innan 
                                                 
100 Greenberg, William, överstelöjtnant, 2006-01-12, e-mail, instruktör i Basra, Irak på COIN CFE 
(upprorsbekämpningsakademin) för inroterande amerikanska Brigad-, Bataljons- och Kompanichefer. 
101 Rekkedal, Nils Marius, 2005, Uppror og upprorsbekämpning, Begreper, problemstillinger og 
utviklingstrender. s. 308. 
102 Kaldor, Mary, 1999, Nya och gamla krig, Organiserat våld under globaliseringens era (Daidalos AB). 
s. 112-113. 
103 Bayer, Stig, Von med erfarenhet från FN-missioner i Kongo under cirka tre år på 1960-talet  redogjorde 
för egna ögonvittnesskildringar av etnisk rensning och folkfördrivning . 2006-04-04 föreläsning på kurs 
C13 FHS. 
104 Widén, Jerker och Ångström, Jan, 2004, Militärteorins grunder. s. 206-208. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Notation: 299/6:1  
Major Mika Ihalainen 
ChP 04-06 2006-05-31 sidan 27 av 70 
 
 
en sådan analys är gjord. Hans analysmetod innebär att den upprorsbekämpande sidan 
skall fastställa upprorets natur, upprorets strategi, upprorets miljö, vilket stöd upproret 
har nationellt, hur det är organiserat och vilket yttre stöd det har.105 
 
Forskarna Robert E. Harkavy och Stephanie Neuman sträcker sig ännu längre och anser 
att revolutionära och upprorsbekämpande teorier från den antikoloniala tiden har 
förlorat sitt värde.106 De anser att det inte längre är möjligt att beskriva upprorskrig 
enligt ett revolutionärt mönster eftersom att konflikterna istället har etnisk bakgrund. 
Konsekvensen blir således att den upprorsbekämpande sidan inte kan gå tillbaka 
historiskt utan måste förhålla sig till en ny omvärld. De poängterar även att från den 
revolutionära formen av krigföring har vi nu övergått till den etniska där det råder 
asymmetriska förhållanden mellan regeringssidan och upprorsrörelsen. Dessutom anser 
de att karaktären i de här typerna av konflikter har förändrats och att det nu i det 
asymmetriska förhållandet även kan förekomma tunga vapensystem på den svagas sida 
som till exempel stridsvagnar och flyg.107 

3.5 Sir Thompsons upprorsbekämpningsteori  
 
Övergripande tankar 
Sir Thompsons resonemang utgår ifrån strategin för den långdragna kampen och där 
teorin om upprorsbekämpning baseras på hur upprorsrörelsen är organiserad. Han anser 
att den politiska målsättningen för upprorsrörelsen är att behärska befolkningen på 
landsbygden och den militära är att neutralisera de polisiära och militära styrkorna. 
Konceptet bygger på Mao Tse Tungs fras om att ”byarna skall omringa städerna”.108 
För att nå sina målsättningar finns det en politisk och militär organisation där den 
militära understödjer den civila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Exempel på organisationens struktur i ett distrikt enligt Robert Thompson.109 
 
Enligt Thompson, åskådliggjort i figur 3, är motorn i organisationen A som är ansvarig 
med hjälp av de militära delarna ur B och C för att expandera kontrollen över 
                                                 
105 O´Neill, Bard, E, 2005, Insurgency & terrorism: from revolution to apocalypse. s. 155-191. 
106 Harkavy, Robert, E och Neuman, Stephanie, G, 2001, Warfare and the third world. s. 231. 
107 Ibid. s. 318-321. 
108 Thompson, Robert, 1966, Defeating Communist Insurgency Experiences from Malaya and Vietnam. s. 
29-30. 
109 Ibid. s. 30. 
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befolkningen under distriktkommitténs riktlinjer. Den politiska organisationen A är 
även ansvarig för att försörja distriktkommittén och B och C med förnödenheter, 
rekryter och underrättelser. Trafiken går från A till B och sedan till C. Genom att öka 
A:s kontroll över befolkningen kan i slutändan B och C utökas till större förband i 
bataljons och regementes storlek.110 
 
Mot den bakgrunden framträder Thompsons resonemang för att framgångsrikt bekämpa 
upprorskrig. Han anser att ett misstag är att se de väpnade delarna i form av B och C 
som sina främsta mål eftersom att de är attraktiva militära mål. En liknelse kan göras 
med militärteoretikern John F.C. Fullers tankar efter första världskriget där han var 
kritisk till västmakternas taktik som var baserad på att enbart försöka åstadkomma stora 
förluster hos tyskarna. Tyskarna kunde hela tiden ersätta de stupade varför inget 
avgörande kunde nås på flera år.111 På samma sätt kan gerillan ersätta sina förluster 
eftersom att volymer av personal oftast inte är någon begränsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Exempel på organisationens struktur i ett distrikt enligt Robert Thompson.112 
 
En väsentlig skillnad är det enligt Thompson om den politiska organisationen vid A kan 
bli eliminerad.  Då kommer gerillaförbanden vid B och C att få brist på förnödenheter, 
rekryter och underrättelser. För att eliminera den politiska organisationen skall all 
underrättelsetjänst inriktas mot att eliminera medlemmar av upprorsrörelsen som 
försöker att korsa linjen mellan upprorsrörelsens enheter och befolkningen. Han påstår 
att ytan vid linjen enligt figur 4, blir en barriär som gerillan måste passera och där 
regeringssidan är som starkast och är beredd att bekämpa gerillan. Om gerillan inte kan 
passera barriären kommer de att tvingas retirera och bli lättare för regeringssidan att 
bekämpa. 
 
Decentraliserad beslutsfattning 
Thompson framhåller att den konventionella kommandostrukturen och synsättet på 
ledning leder till en brist på initiativtagande hos de yngre officerarna. Han anger tydligt 

                                                 
110 Thompson, Robert, 1966, Defeating Communist Insurgency Experiences from Malaya and Vietnam. s. 
30-31. 
111 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok i operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier (Stockholm: Försvarshögskolan). s. 44. 
112 Thompson, Robert, 1966, Defeating Communist Insurgency, Experiences from Malaya and Vietnam. s. 
56. 
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att upprorsbekämpning kräver uppdragstaktik och en hög grad av decentralisering där 
beslut fattas på lägre nivå än vid konventionell krigföring. Thompson exemplifierar 
britternas syn på ledning i upprorsbekämpning när han frågade en brittisk general i 
Malaysia om synen på ledning i rollen som divisionschef: ” As far as I can see, the only 
thing a divisional commander has to do in this sort of war is to go round seeing that the 
troops have got their beer!”113 Ett sådant uttalande klargör ganska tydligt den 
utvecklade uppdragstaktiken som låg till grund för upprorsbekämpningen. 
 
Undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter 
Thompson anser att underrättelser är av central betydelse för bekämpning av 
upprorskrig. Han påstår att det inte är stora operationer som är framgångsrika utan 
istället de underrättelsebaserade mindre operationerna.114 Upprorsrörelsens styrka 
ligger i strategin och taktiken där den inte behöver besätta territorium och kan välja tid 
och plats för att påverka motståndaren. Upprorsrörelsen eftersträvar således hela tiden 
att vara offensiv. För att vända det emot upprorsrörelsen anser Thompson att både 
strategi och taktik skall vara inriktad på att skapa en defensiv situation för gerillan där 
den måste försvara sina intressen. Det innebär att gerillan måste känna att deras 
intressen är under hot och då främst organisationen och den subversiva verksamhet.115 
Hans syn på storskaliga genomsökningsoperationer är att de påverkar upprorsrörelsen 
minimalt eftersom att gerillan endast viker undan. Det kan tvärtom vara 
kontraproduktivt om regeringsstyrkorna åsamkar de civila personliga eller materiella 
skador för då övergår sympatierna till upprorsrörelsen. En del av gerillans styrka är 
rörelsefriheten, vilken den måste ha för att kunna sprida eller kraftsamla sig beroende 
på hotbilden. Thompson anser att för att begränsa rörelsefriheten skall de väpnade 
styrkorna möta gerillans asymmetri med asymmetri genom att innästla in i de områden 
där gerillan rör sig. Taktiken blir således att genomföra längre innästlingsoperationer 
över tiden och med till exempel eldöverfall störa gerillans rörelsefrihet i syfte att 
påverka kommunikationslinjer och underhåll.116  
 
Thompson anser att det finns områden som är stora där det är mycket svårt att 
identifiera kommunikations- och underhållslinjer varför fokus måste vara att hitta de 
”inre linjerna”. Thompson ser alltså gerillans sårbarhet i den ständiga rörelsen av 
människor och materiel och vill möta gerillan precis som Hackworth när han säger att: 
”It is not often realized that in guerilla warfare guerilla forces are just vulnerable to 
ambushes as are government forces.”117 Den här taktiken anser Thompson skall vara 
underättelsedriven och främst inriktas på genomsökningsoperationer där man 
kvarstannar över tiden för att visa befolkningen att man inte endast är där tillfälligt. Om 
förbanden drar sig ur återkommer gerillan och genomför repressalier mot 
lokalbefolkningen. Det visar då regeringsmaktens oförmåga att kunna skydda 
befolkningen och resultatet blir att nästa gång kan inte några underrättelser inhämtas 
från befolkningen.  

                                                 
113 Thompson, Robert, 1966, Defeating Communist Insurgency, Experiences from Malaya and Vietnam. s. 
61. 
114 Ibid. s. 88. 
115 Ibid. s. 106. 
116 Ibid. s. 117-118. 
117 Ibid. s. 118. 
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Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Thompson han utnyttjar inte uttryckligen begreppet överraskning men han närmar sig 
ämnet indirekt när han diskuterar upprorsrörelsens uppträdande och att gerillan måste 
ha initiativet och ständigt vara rörlig för att lyckas. Thompson anser att om upprors-
rörelsen har initiativet och har uppnått Maos målsättning med att gerillan måste vara 
som ”fisken i vattnet” kommer regeringsmaktens väpnade förband med både mindre 
och större enheter att befinna sig i underläge.118 På samma sätt avspeglar sig hans syn i 
metaforer om att skall man bekämpa gerillan måste den upprorsbekämpande sidan 
verka i gerillans miljö. Han liknar det vid att om man skall hantera en hankatt i en allé 
så skall man inte skicka in en hund, utan skicka in en hankatt som är ännu 
aggressivare.119 Det här resonemanget uttryckt i metaforer tangerar och är till viss del 
även överförbart i hans syn på att undvika styrka och utnyttjande av svaghet. 
 
Kraftsamling 
Thompsons syn på kraftsamling är inte riktigt klar och en förklaring kan vara hans 
grundläggande syn på helikoptrar. Överraskande nog anser Thompson att helikoptrar är 
ett medel att förflytta förband hastigt och kunna förstärka avlägsna enheter men att 
operationer kan genomföras utan denna förmåga. Han hävdar även att helikopter inte 
får ersätta marktrupp även om han motvilligt medger att det är en av de modernaste 
resurserna för att kunna bekämpa en upprorsrörelse. Thompson ser tydligen inte helt 
och hållet de operativa möjligheter som helikoptrarna skulle komma att ge under bland 
annat Vietnamkriget. Thompsons förhållningssätt till kraftsamling avspeglar sig då i 
åsikten om att det snarare är att föredra att metodiskt säkra område för område och på 
det viset långsamt och metodiskt kraftsamla. Han anser ändå samtidigt att resurserna  
inte kommer att räcka till i upprorsbekämpningen varför chefen måste ta en risk och 
säkerhet inte kan uppnås överallt. Han hävdar att inom dessa områden kan reserverna 
utnyttjas intermittent för att påvisa närvaro men det är inte för att utnyttja en 
framgång.120  
 
Kombinerade vapen 
Thompson anser att avseende kombinerade vapen är flygunderstöd väsentligt när mark-
förband har lyckats att binda gerillaenheter. Förutom möjligheten att åsamka 
motståndaren förluster ser han att det viktigaste är den psykologiska effekten i form av 
att skapa ett dilemma. Motståndaren kommer att förändra sitt uppträdande och inte 
samlas i större koncentrerade enheter. Effekten kan även uppnås i mörker genom 
spaningsflyg som kan upptäcka motståndarens rörelser. Han anser även att flyg-
understöd till marktrupperna är en av de viktigaste förmågorna för att inte gerilla skall 
övergå till Maos skede tre. Han understryker dock att flygförbanden måste undvika 
urskiljningslös förstörelse för att inte civilbefolkningen skall drabbas.121 
 
En intressant aspekt för att skapa ett dilemma för gerillan är Thompsons syn på att 
regeringsstyrkorna skall utnyttja sig av lokala stammar som tillsammans med 
specialförband kan skapa ett ytterligare hot för gerillan.122 Enligt Thompson lyckades 
                                                 
118 Thompson, Robert, 1966, Defeating Communist Insurgency, Experiences from Malaya and Vietnam. s. 
34. 
119 Ibid. s. 119-120. 
120 Ibid. s. 114. 
121 Ibid. s. 107. Författarens anmärkning: Thompson använder det engelska uttrycket Collateral Damage. 
122 Ibid. s. 108. 
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en mindre styrka om 300 man från ursprungsbefolkningen i Malaysia under två år 
likvidera flera gerillamän än de övriga säkerhetsstyrkorna tillsammans under 
motsvarande period.123 Sådana tankegångar är snarlika med USA:s anfall på 
Afghanistan och utnyttjandet av lokala allierade i kombination med specialförband som 
lyckades att skapa en asymmetrisk situation med högteknologiska vapen.124 Beakta 
dock att om lokal gerilla konfronteras med en lokalrekryterad stam så uppstår symmetri 
under förutsättning att uppträdande och beväpning är likartad.  

3.6 David Galulas upprorsbekämpningsteori 
 
Övergripande tankar 
David Galula menar att det finns krigets lagar inom upprorskrig och upprors-
bekämpning men att de är annorlunda än lagarna som finns för konventionell 
krigföring. Galula försöker följaktligen att definiera krigets lagar för det som han 
benämner som ”Counterrevolutionary Warfare”.125 Hans grundläggande tes är att det 
råder asymmetri mellan motståndarna i ett revolutionärt krig och det beror på krigets 
natur där det råder en ojämlikhet av styrkor och skillnad i egenskaper och resurser 
mellan parterna.126 Galulas lagar är skrivna ur ett delvis strategiskt perspektiv men 
lagarna är ändå väsentliga eftersom hans tes för framgångsrik upprorsbekämpning 
baseras på kampen om folket. Dessutom är lagarna även aktuella i dagens miljö där den 
strategiska nivån har förskjutits närmare den operativa och taktiska nivån. 
 
De fyra lagarna enligt Galula 
Galula grundar sina fyra lagar på de begränsningar han ser med att genomföra 
konventionell krigföring där målsättningen är att erövra territorium eller besegra 
motståndarens styrkor.127 Kärnan i problemet är alltså att upprorsrörelsen inte besitter 
något territorium och nekar att slåss för det. För att lyckas anser Galula att 
underrättelseinhämtning är det centrala och endast kan fås med stöd av befolkningen 
under förutsättning att den känner sig säker. Därför ser Galula att som grund för de fyra 
lagarna måste befolkningen betraktas som det primära i all verksamhet. 
 
Galulas första lag: Stödet från befolkningen är lika nödvändigt för upprorsbekämparna 
som för upprorsrörelsen128 Problemet är inte att rensa ett område utan att hålla området 
fritt över tiden så att de väpnade styrkorna kan operera inom andra områden. Det anser 
Galula enbart kan göras med befolkningens stöd. Befolkningen blir målet för upprors-
bekämparna på samma sätt som för upprorsrörelsen. Eftersom att upprorsrörelsen på 
taktisk nivå är den starkare av parterna måste upprorsbekämparna möta hotet på taktisk 
nivå. Således anser Galula att den taktiska nivån är den viktigaste eftersom det är där 
befolkningen finns.  
 
                                                 
123 Thompson, Robert, 1966, Defeating Communist Insurgency, Experiences from Malaya and Vietnam. s. 
153. 
124 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok i operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier. s. 75. 
125 Kan översättas till upprorsbekämpning av revolutionär krigföring som är den krigföringen som skapades 
av Mao under 1930-talet och utvecklades av Ho Chi Minh under de båda Indokina krigen. 
126 Galula, David, 1964, Counterinsurgency warfare, Theory and Practice (New York: Frederick A. 
Praeger, Inc). s. 6. 
127 Ibid. s. 71-73. 
128 Ibid. s. 74-75. 
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Galulas andra lag: Stödet förvärvas genom en aktiv minoritet.129 Det största problemet 
anser Galula vara att få aktivt stöd mot upprorsrörelsen av befolkningen. Metodens 
kärna är att lita på den välvilliga minoriteten för att samla den neutrala majoriteten och 
neutralisera den fientliga minoriteten. Alla operationer, vare sig militära, civila, sociala, 
ekonomiska och psykologiska måste sträva mot det målet. Galula anser som Thompson 
att målsättningen inte är att bekämpa upprorsrörelsens styrkor och hans politiska 
organisation. Målsättningen skall istället vara en permanent isolering av upprors-
rörelsen från befolkningen.  
 
Galulas tredje lag: Stödet från befolkningen är nödvändigt. När upprorsrörelsen 
kontrollerar befolkningen blir den fientliga minoriteten osynlig. Så länge som 
upprorsmakarna ser till att befolkningen lever under ett hot kommer de inte delge 
information och understödja upprorsbekämparna.  
 
Galulas Fjärde lag: Intensitet av ansträngning och omfattningen av medel är 
väsentliga.130 För att befria befolkningen från upprorsrörelsens hot och övertyga dom 
om att upprorsbekämparna kommer att vinna krävs det operationer av intensiv natur 
och lång uthållighet. Det kräver kraftsamling av ansträngningar, resurser och personal.  
 
Decentraliserad beslutsfattning 
Galula anser att för att bekämpa upprorsrörelsen är det centralt att områdesansvariga 
har kontroll så att mindre enheter kan kvarlämnas och övriga kraftsamlas i andra 
områden. Därför måste underställda chefer som har varit framgångsrika delges större 
ansvar.131 Han anser även att styrkorna skall organiseras för att lösa två olika 
målsättningar. Det ena är att bekämpa gerillans militära styrka och det andra för att 
upprätthålla säkerheten. För den väpnade striden utnyttjas rörliga enheter och för den 
polisiära delen en form av territorialförsvar. Galula anser att vid kombinerade 
operationer lyder den rörliga enheten under den territoriella. Den lokala chefen som 
känner situationen, befolkningen och de lokala problemen skall följaktligen ges 
ansvaret för den totala insatsen.132 När de territoriella enheterna tilldelas områdesansvar 
anser Galula att indelningen av området skall ske ned till lägsta möjliga nivå. Hur långt 
ned som områdesansvaret kan fördelas beror på området men han ser att det kan vara 
ned på gruppnivå eller enskild polisman.133  

                                                 
129 Galula, David, 1964, Counterinsurgency warfare, Theory and Practice, s. 75-77. 
130 Ibid. s. 79. 
131 Ibid. s. 85-86. 
132 Ibid. s. 93. 
133 Ibid. s. 93. 
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Undvika styrka och utnyttjande av motståndarens svaghet 
Enligt Galula är upprorsrörelsens styrka rörligheten där den kan välja att strida eller dra 
sig undan. Galula påstår att operationer med målsättningen att lokalisera och bekämpa 
gerillan har minimal effekt. Få motståndare kommer att bekämpas och de som 
elimineras kommer snabbt att ersättas. Om upprorsrörelsens styrka är rörligheten anser 
han att befolkningen är svagheten och därför kan man kraftsamla mot den.134 På 
motsvarande sätt resonerar Galula om att när upprorsrörelsen inte vill ta strid bör man 
sätta press på lokalbefolkningen för att tvinga gerillan att ta strid eftersom att den inte 
vill förlora kontrollen över befolkningen.135 
 
Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Galula anser att när ett område skall rensas från upprorsrörelsen skall man utnyttja 
överraskning och med rörliga enheter avskära alla tillfartsvägar och ringa in 
motståndaren.136 När han är innesluten då skall man metodiskt arbeta sig in mot mitten 
samtidigt som man genomför ett antal operationer i angränsade områden. Efter det 
första skedet anser Galula att de väpnade styrkorna har förlorat överrasknings-
möjligheten i området.137 
 
Kraftsamling 
Galulas teori för att genomföra effektiv upprorsbekämpning på lägre nivå är att i första 
steget kraftsamla förbanden till ett område för att fördriva dom. Eftersom han i sina 
allmänna principer förklarar att bekämpandet av gerillan inte är ett självändamål 
utvecklar han det till att syftet istället skall vara fördrivning så att territoriella förband 
kan grupperas. På det sättet kraftsamlas både mobila och territoriella enheter till ett 
område. De kraftsamlade mobila enheterna behålls i området tills att de territoriella har 
övertagit områdesansvaret och kan vidta åtgärder mot utspridda gerillaenheter.138 
 
Kombinerade vapen 
Eftersom att den upprorsbekämpande sidan skall fokusera på befolkningen kan den 
utnyttja alla de resurser som den disponerar över. Inte enbart de väpnade styrkorna utan 
även till exempel information, propaganda och ekonomi.139 Han anser även att enskilda 
kommandooperationer är genomförbara men att man inte kan övergå till gerillakrig för 
att bekämpa gerillan. Anledningen är att ett gerillakrig kräver befolkningens stöd vilket 
den upprorsbekämpande sidan inte kan få på motsvarande sätt som upprorsrörelsen.140  

3.7 Trinquiers upprorsbekämpningsteori 
 
Övergripande tankar 
Trinquier benämner upprorskrig som ”modern warfare” för att påvisa att en ny era har 
infunnit sig. Han är öppet kritisk mot den franska militären som enligt hans tycke 
fortfarande studerar den gamla krigföringen vilket är den konventionella. Hans kritik 
om paradigmskiften mellan krigföringssätt är onekligen tidlös och känns igen inom 
                                                 
134 Galula, David, 1964, Counterinsurgency warfare, Theory and Practice. s. 75. 
135 Ibid. s. 83. 
136 Ibid. s. 108. 
137 Ibid. s. 109. 
138 Ibid. s. 107. 
139 Ibid. s. 83. 
140 Ibid. s. 73. 
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dagens militärteoretiska debatt. Trinquiers tes är att militären fortfarande försöker att 
tvinga motståndaren till avgörande slag för att där få fördel av materielöverlägsenheten. 
Skillnaden är nu menar Trinquier att motståndaren inte kommer att infinna sig för 
avgörandet. För att vinna de nya krigen erfordras ett stöd från befolkningen vilket även 
Mao belyser i sin liknelse om att gerillan skall uppträda som ”fisken i vattnet”.141  Med 
tesen som bakgrund kommer upprorsrörelsen att skaffa sig det stödet med vilka 
metoder som helst genom sin organisation. Denna organisation anser Trinquier skall 
vara fokus för bekämpningen. Han är även aktuell med sin beskrivning av motståndaren 
när han påstår att det inte längre finns någon frontlinje utan att gränsen snarare är 
ideologisk. Trinquier är fokuserad på åtgärder mot upprorsrörelsen som kan benämnas 
som polisiära och integritets- och frihetskränkande. Han förordar indelning och 
omorganisering av de lokala distrikten för att minska rörelsefriheten och utfärdande av 
passerkort så att terrorister kan upptäckas och arresteras under kontroller. Han förordar 
ett utnyttjande av agenter, infiltratörer och även utövande av tortyr. Den här formen av 
upprorsbekämpningsmetoder har gradvis minskat i användning i Västeuropa men 
händelserna från Abu Ghraib fängelset i Irak aktualiserar åter den moraliska frågan om 
när det är befogat att använda tortyr och våld för att bekämpa upprorsrörelser.142 En 
skillnad mot andra upprorsbekämpningsteorier är att Trinquier inte anser att man kan 
bekämpa gerillan med att själv genomföra gerillastrid. Anledningen är att gerillan alltid 
kommer att behärska den taktiken bättre än de väpnade styrkorna.143  
 
Decentraliserad beslutsfattning 
Trinquier anser att gerillan kan utnyttja en rörlig taktik med utspridda enheter över ytan 
och således tillämpa uppdragstaktik. För att möta det kan inte samma taktik tillämpas 
utan mera ett metodiskt arbete i form av Trinquiers liknelse av ett ”fisknät som läggs ut 
över ett område”. Om det skall lyckas kan inte decentraliserad ledning tillämpas 
eftersom att antalet förband i operationen blir stort och de kommer att vara utspridda 
över en stor yta i samordning med andra enheter från till exempel den civila 
administrationen.144 Ett annat viktigt skäl till centralisering är för att överhuvudtaget 
kunna möta hotet från upprorsrörelsen, måste även politiska och ekonomiska åtgärder 
vidtas och det sker på en högre samordningsnivå än det taktiska. Han klargör dessutom 
att det nya kriget, till skillnad mot Thompson, inte är ett krig för uppdragstaktik utan en 
operation som måste utföras metodiskt och centraliserat. Centraliseringen ser han även 
att den ger en möjlighet att kunna genomföra snabba förändringar i uppträdande.145 
Trinquiers argumentation har klara liknelser med den franska krigskonsten under 1930-
talet där den operativa nivån hade en framträdande roll och där idén var ”Bataille 
conduite”. Det kan översättas med metodiskt slag och innebär centraliserad ledning och 
klart begränsade möjligheter till initiativ på lägre nivå.146 

                                                 
141 Trinquier, Roger, 1964, Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency (London: Pall Mall 
Press, Ltd). s. 8. 
142 Amnesty international, Beyond Abu Ghraib: detention and torture in Iraq, Hämtat från 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE140012006?open&of=ENG-IRQ 2006-04-21. 
143 Trinquier, Roger, 1964, Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency. s. 52-54. 
144 Ibid. s. 92. 
145 Ibid. s. 92. 
146 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok i operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier. s. 205. 
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Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter 
Upprorsrörelsens svaghet ser Trinquier som att tvingas uppträda i ny terräng eftersom 
att den kan inte leva bland befolkningen som inte ger sitt stöd.147 Därför skall man 
engagera upprorsrörelsen i terräng som den behöver och som den inte är beredd att 
överge. Motståndaren skall därför tvingas att lämna sin terräng till områden där det inte 
finns stöd för att bli lättare att bekämpa.148  
 
Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Om inte befolkningens stöd dras bort från upprorsrörelsen kommer de väpnade 
styrkorna aldrig att kunna överraska motståndaren.149 Därför anser Trinquier att 
upprorsbekämpande styrkor inte kan överraska motståndaren eftersom att gerillan får 
underrättelser från befolkningen. Följaktligen kan man inte bekämpa upprorsrörelsen 
med hans egna metoder om man inte har lokalbefolkningens stöd. Men även om inte 
överraskning kan uppnås genom uppträdande anser Trinquier att överraskning kan 
uppnås mot upprorsrörelsen vid val av metod för att bekämpning.150 Däremot anser 
Trinquier att man genom patrullering över stora områden kan skapa en osäkerhet för 
motståndaren och ge lokalbefolkningen en känsla av skydd.151  
 
Kraftsamling 
Trinquier framhäver att lokal överlägsenhet kan uppnås med rörliga reserver som kan 
understödja polisens aktioner. Hans huvudtes för att kunna bekämpa upprorsrörelsen är 
att områden skall organiseras och delas in i sektorer där det finns en lokal militär styrka 
som är befäst.152 De skall finnas i områden där de är i nära anslutning till lokal-
befolkningen. Det får absolut inte enligt Trinquier finnas några isolerade och avlägsna 
posteringar eftersom att de kan bli bekämpade av upprorsrörelsen.  Det som Trinquier 
förmodligen refererar till är det franska nederlaget vid Dien Bien Phu.153 Centralt 
grupperade i en de indelade sektorerna skall det finnas reserver utgrupperade som skall 
kunna förstärka de utgrupperade posteringar. De här reserverna skall kunna vara rörliga 
till fots, fordon eller med helikoptrar för att kunna utnyttja tillfällen för att bekämpa 
motståndarna.154  

                                                 
147 Trinquier, Roger, 1964, Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency. s. 63. 
148 Ibid. s. 64. 
149Ibid. s. 55. 
150 Ibid. s. 76. 
151 Ibid. s. 56. 
152 Ibid. s. 72-73. 
153 Davidson, Phillip, B, 1988, Vietnam at War, The history 1946-1975 (New York: Oxford University 
Press). s. 224-225. Författarens anmärkning: Fransmännen förlorade cirka 10000 man under slaget om 
Dien Bien Phu under perioden 12 Mars-7 Maj 1954. Dien Bien Phu var en isolerad utpost i norra Vietnam 
som omringades och slutligen togs av Viet Minh vilket resulterade i Frankrikes urdragning ur regionen. 
154 Trinquier, Roger, 1964, Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency. s. 76-77. 
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Kombinerade vapen 
Striderna i Algeriet sägs vara den första konflikten där helikoptrar utnyttjades i stor 
mängd. I Trinquiers texter avspeglar sig inte det i så stor omfattning och förmågan att 
kunna bekämpa markmål benämns inte överhuvudtaget. Men betydelsen av helikoptrar 
och lätta flygplan för spaning och skydd finns i upprorsbekämpningstankarna. 
Utnyttjandet av tyngre attackflygplan är främst till för att bekämpa motståndarens 
baser. Trinquier framhäver nackdelarna med att man dels inte får någon verkan efter 
den inledande bekämpningen och att det lätt uppstår urskiljningslös förstörelse vilken 
kan utnyttjas av motståndarens propaganda.155 

3.8 Slutsatser upprorsbekämpningsteorier 
 
Teorierna som utnyttjas för upprorsbekämpning är till huvuddelen för perioden 
fram till 1970-talet men de kan nyttjas praktiskt om de kompletteras med lokala 
förutsättningar från operationsområdet. Om inte det görs finns risken att det 
militära maktmedlet tränar och genomför operationen mot det förra kriget. Det 
mönster som finns i huvuddelen av teorierna är enligt följande: 
 

• Att civilbefolkningen har central betydelse för att kunna vinna och 
bekämpa upprorsrörelsen. 

• Att maktmedel som ekonomiska, diplomatiska och politiska måste 
komplettera det militära. 

• Att konflikten är resurskrävande och tar lång tid. 
• Att undvika bekämpning av lokalbefolkningen för att inte förlora 

förtroendet. 
 

Det innebär att effekttänkandet med tankegången om olika former av maktmedel kan 
utnyttjas inom upprorsbekämpningen.  Det betyder även att en styrka som skall lösa en 
upprorsbekämpningsuppgift inom ramen för till exempel Small Wars har andra 
inflytelsefaktorer än i en mellanstatlig konflikt. Följaktligen måste en militär styrka 
anpassa doktriner, utbildning, organisation och uppträdande vid en insats i en icke-
konventionell miljö.  
 
Upprorsbekämpningsstyrkorna måste ha en förmåga att kunna möta ett asymmetriskt 
hot samt även ett hot där upprorsrörelsen övergår till en kraftsamling av styrkor och en 
symmetrisk situation uppstår. Dilemmat belyser nödvändigheten av handlingsfrihet för 
att dynamiskt kunna växla uppträdande i operationsområdet. Upprorsbekämparna bör 
även utnyttja lokala styrkor som bidrar med kulturell förståelse och överbryggar 
språksvårigheter för att nå framgång. Den upprorsbekämpande sidan behöver även en 
god underrättelsetjänst samt att den skall isolera upprorsrörelsen från civilbefolkningen 
för att kunna nå operativa och taktiska framgångar. Underrättelsetjänsten är väsentlig i 
dagens konfliktområden där det kan förekomma tunga vapensystem som komplement 
till den klassiska indirekta gerillakrigföringen med lätta enheter. 
 

                                                 
155 Trinquier, Roger, 1964, Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency. s. 102. Författarens 
anmärkning: Trinquier resonemang om det översätts i boken till begreppet Collateral Damage. 
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Upprorsbekämpningsteoriernas fokus är att utnyttja en indirekt metod och inte den 
direkta mot motståndarens väpnade delar. Teorierna fokuserar även på att man måste 
vara offensiv i kombination med defensiva lokala åtgärder. Offensiviteten kretsar kring 
att man skall utnyttja och söka motståndarens svaghet och genom uppdragstaktiken på 
låg nivå kunna förvalta gynnsamma situationer. Trinquier förespråkar centralisering 
men det kan säkerligen härledas till den franska krigskonsten och dess ledningsfilosofi 
för att kunna samordna eldkraften från olika vapensystem. Mobila reserver och 
kombinerade vapen är framgångsfaktorer enligt teorierna samt vetskapen om 
upprorsrörelsens minimala behov av att besätta och erövra terräng. 
 
Enligt Harkavy, Neuman och Kaldor kan aktualiteten av upprorsbekämpningsteorierna 
diskuteras med anledning av de nya komplexa miljöerna som inbegriper bland annat 
etniska och ekonomiska konflikter. Det innebär att upprorsbekämpande sidan måste 
genomföra en djup analys av alla grundvärden för att förstå konflikten och kunna 
bekämpa den på rätt sätt. 

4 Konceptet Distributed Operations 

4.1 Inledning 
 

” Implementation of distributed operations as an extension of maneuver 
warfare will require a focus on enhanced small units: more autonomous, 
more lethal and better able to operate across the full spectrum of 
operations. This will require investing in the technologies and training 
that will provide individual communications, tactical mobility and 
networked intelligence down to the squad level.”156 

  
 General Michael W. Hagee 
 
Två faktorer är avgörande för framväxten av konceptet Distributed Operations och de 
är marinkårens historiska erfarenhet och där främst Combined Action Program (CAP) 
samt manöverkrigföringsfilosofin. I kapitlet kommer inledningsvis framväxten av de 
två faktorerna att belysas eftersom att de är fundamenten i konceptet. Därefter så 
beskrivs konceptet samt pågående debatt inom marinkåren. Debatten är viktig att 
redogöra för med anledning av att den ger en kompletterande bild av konceptets tänkta 
utformning. Avslutningsvis så kommer kapitlet efter analysen att resultera i slutsatser 
avseende konceptets utformning i perspektivet av undersökningens operationella 
indikatorer. Resultatet kommer att medföras till nästkommande kapitel för en 
jämförelse med upprorsbekämpningsteorierna.  

                                                 
156 Hagee, Michael, W, 2005-04-18, Magazines of the Marines The Leatherneck, Hämtat från 
 http://www.mca-marines.org/Leatherneck/hotnews.htm#CMCnew 2006-05-05. 
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4.2 Framväxten av Combined Action Program inom marinkåren 
 
Genom historien har marinkåren brukats frekvent i högintensiva konflikter men 
marinkårens expeditionära förmåga har även utnyttjats i Small Wars. Marinkåren 
användes redan 1899-1902 på Filipinerna för att slå ned en lokal upprorsrörelse 
benämnd som ”Moros”. De hårda striderna utkämpades i djungelområden och har varit 
en viktig milstolpe för marinkårens historiebeskrivning även om operationen 
betraktades av hemmaopinionen med samma fasa som Vietnamkriget 60 år senare.157 
På liknande sätt deltog marinkåren i ”Banana Wars” på Haiti 1913-1934, 
Dominikanska Republiken 1916-1924 och Nicaragua 1926-1933.158 De kampanjerna 
var politikernas sätt att undvika en större militär intervention och att med en begränsad 
styrka skapa stabilitet i regionen. Striderna var småskaliga men våldsamma och 
marinkåren utnyttjade både mark- och flygstridskrafter för att bekämpa gerillan. 
 
Den största och betydelsefullaste erfarenheten av upprorsbekämpning i modern tid var 
marinkårens operationer under Vietnamkriget. I Vietnam hade marinkåren 1954 
rådgivare till den sydvietnamesiska armén (ARVN)159 och under åren 1962-1965 skedde 
en styrkeuppbyggnad i form av mindre förband som löste stationära bevaknings-
uppgifter och gav helikopterunderstöd till sydvietnameserna.160 I mars 1965 skedde 
landstigningen av två bataljoner ur 9.th Marine Expeditionary Brigade (MEB) vid Da 
Nang för att förhindra att den ökade kommunistiska gerillans verksamhet skulle 
destabilisera Sydvietnam.161 Den första större konventionella striden i Sydvietnam med 
amerikanska enheter var marinkåren som i augusti 1965 lokaliserade ett Viet Cong 
regemente inom sitt operationsområde. III Marine Amphibous Force utlöste operation 
Starlite och anföll Viet Cong styrkan med över 4000 man.162 Marinkåren skulle komma 
att befinna sig i Vietnam under perioden 1965-1972 och utkämpa stora strider som 
bland annat Khe Sanh och Hué. Den inledande föreställningen om att det var ett Small 
Wars för att enbart bekämpa gerillan skulle visa sig felaktig.  
 
Som en alternativ taktik till ”Search and Destroy” introducerade marinkåren 1965 
konceptet Combined Action Program som inspirerades av erfarenheterna från 
mellankrigsperiodens Small Wars.163 CAP organiserades i Vietnam när det uppdagades 
att antalet byar som skulle skyddas mot gerillan inte kunde lösas med konventionell 
taktik. Det byggde på att en mindre enhet om cirka femton marinkårssoldater 
utstationerades i en by och fick ett eget områdesansvar i samverkan med lokal 
sydvietnamesisk milis. Soldaterna hade specialiserad träning inför den specifika 
uppgiften med bland annat kulturell förståelse, språkutbildning och framförallt var 

                                                 
157 Alexander, Joseph H, 1997, A fellowship of valor: The battle history of the United States Marines (New 
York: Lou Reda Productions). s. 25-27. 
158 Ibid. s. 53. 
159 Alexander, Joseph H, 1997, A fellowship of valor: The battle history of the United States Marines. s. 
316. Författarens anmärkning: Army of the Republic of Vietnam. Det vill säga Sydvietnams reguljära armé. 
160 Alexander, Joseph H, 1997, A fellowship of valor: The battle history of the United States Marines. s. 
319. 
161 Ibid. s. 319. 
162 Nalty, Bernard, C, 1996, The Vietnam War, The History of America´s conflict in South East Asia (New 
York: Salamander Books Ltd). s. 117. 
163 Författarens anmärkning: CAP benämns i viss litteratur som Combined Action Program och i annan 
som Combined Action Platoon men innebörden är densamma. 
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personalen frivillig.164 Marinkårssoldaterna försökte att etablera ett förtroende till lokal-
befolkningen och fick därigenom ett ökat underrättelseunderlag och kunde bekämpa 
gerillan. Bekämpningen kunde understödjas med artilleri eller attackhelikoptrar.165 
Tankegångarna är således snarlika med dagens Distributed Operations. Den här 
ständiga närvaron av soldater gav ett gott resultat och enligt marinkåren var 
programmet det mest lyckade sättet att genomföra upprorsbekämpning under hela 
Vietnamkriget.166 Det här innebär att CAP har en framträdande roll i marinkårens 
litteratur avseende upprorsbekämpning än idag. Kommentarer i litteraturen påvisar 
skillnaden i synen mellan marinkåren och armén hur upprorsbekämpning hanterades i 
Vietnam och det förefaller som att marinkåren till vissa delar vill distansera sig från 
arméns uppträdande.167 Avslutningsvis bör man dock understryka att CAP utfördes av 
konventionella enheter och skall inte sammanblandas med till exempel Operation 
PHOENIX som leddes av CIA och syftade till att med hårda metoder identifiera och 
likvidera upprorsrörelsens så kallade kommunistiska skuggregering i Sydvietnam.168  
 
CAP har även en stor spridning som företeelse i flera artiklar och böcker om lyckad 
upprorsbekämpning och bland annat Hammes hävdar att mindre enheter med CAP som 
förebild är ett krav för att kunna möta 4GK.169  Man kan ändå misstänka att det finns en 
risk för kognitiv konsistens i historiebeskrivningen eftersom att konceptet egentligen 
inte fick vare sig operativ eller strategisk betydelse för utfallet av konflikten.170 
Intressant är ändå att programmet tillmäts en så hög betydelse att det används i Irak 
idag för att utbilda och förstärka stabiliseringsoperationen med lokalt rekryterade 
Irakiska soldater.171 

                                                 
164 Williamson III, Curtis L, 2002, “The U.S. Marine Corps Combined Action Program (CAP): A proposed 
Alternative Strategy for the Vietnam War”, Small Wars Journal, Hämtat från 
http://www.smallwarsjournal.com/documents/williamson.pdf.  2006-03-02. s. 13. 
165 Goodson, Barry,L, 1997, CAP MOT, The Story of a Marine Special Forces Unit in Vietnam 1968-1969 
(Denton: University of North Texas Press). s. 103-123. 
166 Nalty, Bernard, C, The Vietnam War, The History of America´s conflict in South East Asia. s. 326. 
167 Antal, John och Gericke, Bradley, 2003, City Figths, Selected Histories of Urban Combat from World 
War II to Vietnam (New York:  Presidio Press Book). s. 344. Författarens anmärkning: Till exempel som 
att general Westmooreland ansåg att Nordvietnamesiska Armén var Center of Gravity medan 
generallöjtnanten Cushman chef över III Amphibious Force ansåg att det istället var Viet Cong. 
168 Herrington, Stuart, A, 1982, Stalking the Vietcong, Inside operation PHOENIX a personal 
account  (Novato: Presidio Press). s. 2.  
169 Hammes, Thomas, X, 2004, The Sling and The Stone, On war in the 21st century (St. Paul: Zenith 
Press). s. 264. 
170 Författarens anmärkning: Innebär att marinkåren har en övertro på sitt eget CAP till den höga grad att 
vissa fakta i upprorsbekämpningen förvrängs eller bortses ifrån för att bibehålla tron på konceptets 
förträfflighet. 
171 Goodale, Jason och Webre, Jon, 2005, “The Combined Action Platoon in Iraq, An old technique for a 
new war”, Marine Corps Gazette, April. s. 40-42. 
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4.3 Manöverkrigföringsfilosofin som ursprung för DO 

4.3.1 Historisk bakgrund för manöverkrigföringsfilosofin 
 
Grunden till manöverkrigföringsfilosofin lades av tyskarna under första världskriget där 
tyskarna på västfronten tvingades att efter misslyckade linjära anfall att hitta ett nytt 
uppträdande för att undvika förluster.172 Det som skapades var infiltrationstaktiken där 
välutbildade enheter med en hög grad av decentralisering tillämpade uppdragstaktik 
samt under striden hade tillgång till kombinerade vapen. Själva begreppet 
infiltrationstaktik kom från att ett mindre antal enheter sökte en gynnsam 
framryckningsväg beroende på terrängens utformning och motståndarens 
grupperingar.173  Den andra faktorn kombinerade vapen refererade till synen hos 
tyskarna om att lägre enheter själva kunde disponera understöd och andra vapensystem. 
Soldaten var alltså inte längre bara utrustad med ett gevär utan han hade en bred arsenal 
av vapen och framförallt hade man på lägre nivå tillgång till indirekt eld vid behov och 
inte som tidigare i förplanerade spärrar.174 De här erfarenheterna från första världskriget 
om infiltrationstaktiken och kombinerade vapen implementerades i doktrinen 
Truppenführung under 1930-talet och var en starkt bidragande anledning till de tyska 
framgångarna under början av andra världskriget.175  
 
Efter andra världskriget studerades den tyska operationskonsten och taktiken av flera 
militärteoretiker och där bland annat Liddell Hart med den indirekta metoden såg 
möjligheter till att utveckla krigföringen på markarenan. Det finns ett antal moderna 
militärteoretiker som har studerat och skrivit om manöverkrigföring som till exempel 
William S. Lind, Robert Leonhard, Martin Creveld, Richard D. Hooker och T.H. 
Hayden. Den som ändå har haft störst påverkan på utvecklingen av 
manöverkrigföringsfilosofin inom marinkåren är Lind. Han lyckades att överföra sina 
militärteoretiska tankar, inspirerade av tyska erfarenheter, in i marinkårens doktriner 
som bland annat Marine Corps Operations MCDP 1-0 och Warfighting The USMC 
Doctrine in maneuver warfare MCDP 1. 

4.3.2 Uttolkaren av manöverkrigföringsfilosofin inom marinkåren 
 
Lind baserar sin teori på tre stycken fundamenten som är en förutsättning för att uppnå 
tanken med manöverkrigföringsfilosofin. Det första är att man måste utöva en 
decentraliserad ledning eftersom att om alla observationer i beslutscykeln måste 
vidarebefordras uppåt i befälskedjan kommer det att ta tid. Det andra är att acceptera 
förvirring och oordning och att genom att utöva decentralisering så kommer du att 
skapa förvirring och oordning. En sådan förvirring för motståndaren kommer således 
att störa hans beslutscykel. Det tredje är att undvika mönster, schabloner och formler 
för det innebär att motståndaren kan komma att förutse dina åtgärder och genskjuta dig 
i din beslutscykel. För att då inte vara förutsägbar så skall man vid själva utförandet av 
                                                 
172 Gudmundsson, Bruce I, 1995, Stormtroop Tactics, Innovation in the German Army 1914-1918 
(Westport: Prager Publishers). s. 10-13. 
173 Ibid. s. xiii-xv. 
174 Ibid. s. 171. 
175 Condell, Bruce och Zabecki, David, T, 2001, On the German Art of War, Truppenfűhrung (London: 
Lynne Rienner Publishers, Inc.). s. xii. 
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manöverkrigföringen nyttja sig av tre mentala filter eller referenspunkter. De är 
uppdragstaktik, kraftsamling och sökandet efter fiendens styrkor och svagheter.176 
 
Uppdragstaktik innebär enligt Lind att den underställda chefen skall sträva efter att 
uppnå högre chefs mål men att han äger rätt att ändra hur det skall utföras.177 För att det 
skall fungera måste den underställda känna till chefens vilja och vilket slutresultat han 
vill uppnå.178 Till uppdragstaktiken kopplar Lind Boyds teori vilken kan sammanfattas 
som OODA-loopen och som är framtagen från Boyds erfarenheter i luftstrider under 
Koreakriget. OODA-loopen vilket står för Observe, Orient, Decide, Act och som är en 
beslutscykel där den sidan som snabbare kan ta sig igenom har en fördel mot 
motståndaren.179 När den snabbare har tagit sig igenom beslutscykeln kan han återigen 
påbörja beslutscykeln så att den långsammares beslutscykel störs och han enbart 
reagerar istället för att agerar.180  
 
Enligt Lind är kraftsamling det andra filtret och benämns som schwerpunkt.181 Det är 
chefens möjlighet att kunna peka ut vilken enhet som är den prioriterade och vilka 
övriga enheter skall understödja. Begreppet används inte enbart fysiskt utan det är ett 
konceptuellt tankesätt där alla chefer skall se till helheten och understödja den utpekade 
kraftsamlingen. Det tredje filtret enligt Lind är styrkor och svagheter som skall ge 
chefen ett beslutsunderlag om var han skall kraftsamla. Grundfilosofin skall vara att 
undvika motståndarens styrkor och försöka att utnyttja motståndarens svagheter i syfte 
att skapa en fördelaktig situation. Lind hävdar att de ovan nämnda tre filtren är vitala 
och att de utgör definitionen för manöverkrigföringen men tillägger att det finns 
ytterligare hjälpmedel som eldkraft med kombinerade vapen, motanfallet, reservens 
betydelse samt ett ledningssystem baserat på uppföljning och förtroende.182 Slutligen 
hävdar även Lind att eld skall användas med rörelse i manöversammanhang samt att 
elden skall nyttjas i en kombinerad dynamisk insats för att skapa ett dilemma för 
motståndaren. Dilemmat skall vara såväl fysiskt och psykiskt för att påverka hans 
stridsvilja.183  

                                                 
176 Lind, William, S, 2002, Handbok Manöverkrigföring, Baudin, Arne, Rekkedal, Nils, Marius 
(Stockholm: Försvarshögskolan). s. 19. 
177 Rekkedal, Nils Marius, 2004, Modern krigskonst, Militärmakt i förändring. s. 392. Författarens 
anmärkning: Rekkedal betonar vikten av att det ändå finns utrymme för detaljreglerad verksamhet om 
uppgiften så kräver men att uppdragstaktiken skall tillämpas så snart som regleringarnas nödvändighet inte 
existerar längre. 
178 Lind, William, S, 2002, Handbok Manöverkrigföring, Baudin, Arne, Rekkedal, Nils Marius. s. 20-22. 
179 Författarens anmärkning: På svenska upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. 
180 Lind, William, S, 2002, Handbok Manöverkrigföring, Baudin, Arne, Rekkedal, Nils Marius. s. 14. 
181 Rekkedal, Nils Marius, 2004, Modern krigskonst, Militärmakt i förändring. s. 397. Författarens 
anmärkning: Rekkedal belyser skillnaderna mellan tolkningarna av begreppet schwerpunkt varför man inte 
får tro att Lind har tolkningsrätt.  
182 Lind, William, S, 2002, Handbok Manöverkrigföring, Baudin, Arne, Rekkedal, Nils Marius. s. 26-30. 
183 Ibid. s. 26-28. 
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4.4 Beskrivning av Konceptet Distributed Operations 
 
Konceptet Distributed Operations anses av marinkåren ha vissa likheter avseende 
ledningsfilosofi och uppträdande med bland annat finländska vinterkriget 1939, 
brittiska enheter som under andra världskriget utförde innästling bakom japanska linjer 
och framförallt marinkårens CAP under Vietnamkriget.184 Konceptets historiska 
förebilder kännetecknas av hur människan i mindre enheter genom uppdragstaktik och 
självständigt uppträdande påverkade en motståndare. Beskrivningen stämmer väl in på 
mindre finländska stridsgrupper som under vinterkriget lyckades förinta en hel rysk 
division längs med Raatevägen i Suomussalmi.185 Konceptet Distributed Operations 
grundar sig på ett övertag över motståndaren genom en utspridning av enheter och 
samordning av enheterna för att möjliggöra en bekämpning av motståndaren. Kärnan i 
konceptet är därför ett koordinerat uppträdande med utspridda enheter på både bredd 
och djup inom stridsområdet fokuserade mot ett gemensamt mål.186 Den här 
koordineringen och tanken på att kunna verka mot ett gemensamt mål är, i jämförelse 
med de historiska förebilderna, klart utvecklad och har högre ambition med anledning 
av den tekniska utvecklingen. 
 
En central tanke är marinkårens påstående om att Distributed Operations utgör en form 
av manöverkrigföring som med mindre enheter utspridda över ett stort operations-
område med egen eller extern förmåga skall kunna bekämpa motståndaren.187 System 
som skall kunna understödja konceptet är bland annat stridsflyg, robotar, indirekt eld 
eller raketartilleri.188 Enheterna skall få ett övertag i tempo över motståndaren genom 
att chefer som befinner sig i stridsområdet, enligt uppdragstaktikens filosofi, skall ha 
mandat som medger möjlighet till snabb beslutsfattning. Den utökade uppdragstaktiken 
skall i jämförelse med dagens organiserade enheter öka möjligheten till insats och 
försämra motståndarens omvärldsuppfattning. Syftet med det är att kunna kraftsamla på 
motståndarens kritiska sårbarheter, utnyttja uppkomna möjligheter och utnyttja en 
taktisk framgång som har en avgörande effekt på operationerna.189 Chefer på taktisk 
och stridsteknisk nivå skall även ha utbildning och förståelse för hur att sträva mot 
högre chefs beslut så att den lilla enheten skall kunna bidra med operativa målsättningar 
inom ramen för operationen.190 Det här tänkandet med den operativa effekten i fokus 

                                                 
184 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 25 April 2005, A Concept for 
Distributed Operations (Washington D.C), Marine Corps Warfighting Laboratory, Hämtat från 
http://www.mcwl.usmc.mil/A%20Concept%20for%20Distributed%20Operations%20-
%20Final%20CMC%20signed%20co.pdf 2005-09-18. s. 4-5. 
185 Siilasvuo, H, J, 1940, Striderna i Suomussalmi (Helsingfors: Hölger Schildts förlag). s. 202 och 
Kartbilaga 4 som visar anfallsföretaget mot Raate-divisionen. 
186 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 25 April 2005, A Concept for 
Distributed Operations. s. 1. 
187 Ibid. s. 2. 
188 Thacker, Darrell L, Jr, 21 January 2005, The Joint Interdependence of Distributed Operations 
(Pennsylvania: U.S Army War College), Defence Technical Information Center, Hämtat från 
http://stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA432365&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf 
2006-03-21. s. 5. 
189 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 25 April 2005, A Concept for 
Distributed Operation. s. 2. 
190 Ibid. s. 5. 
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skulle kunna ge en högre möjlighet till att bekämpa högvärdiga mål vilka har en direkt 
operativ effekt och även i vissa fall en strategisk effekt.191 
 
I det taktiska uppträdandet är målbilden att enheter skall kunna operera utspridda med 
kompanier, plutoner och även grupper utanför den normala räckvidden för 
understödjande eld från det egna förbandet. Även om förbandet är utspritt skall det vara 
sammanlänkat med ett nätverk för ledning. Det här innebär att Distributed Operations 
skall medge verkan i realtid och därmed även få omedelbar tillgång till understöd. Alla 
enheter skall vara organiserade, tränade och utrustade för att utföra denna typ av 
operationer och ha en högre utbildning och mera kvalificerad utrustning än dagens 
konventionella marinkårsenheter.192 Även om Distributed Operations är ett koncept 
under utprovning påstår marinkåren att redan under Operation Iraqi Freedom (OIF) 
2004 uppdagades det att enheterna förflyttade sig längre ifrån varandra fysiskt än under 
tidigare konflikter. Därför anser de att redan nu finns ett ökat behov av ett sambands-
system som är uppbyggt enligt nätverksmodellen.193 För att lyckas med att kunna 
understödja de lägre enheterna måste följaktligen den operativa nivån knytas samman 
med den taktiska i ett nätverk som ger möjligheter till att kunna bearbeta och effektuera 
måldata för att möjliggöra bekämpning.194  
 
Det här nätverket bygger på en kvalificerad högteknologi men det kan även skapa 
friktioner i form av att högre chefer ser möjligheter till att påverka den taktiska nivån 
och frångå ordinarie ledningssvägar. Det här problemet belyser Sue Lackey i en 
intervju med generalen Schmidle.195 Ett sådant uppträdande skulle motverka hela 
konceptets idé om en hög grad av uppdragstaktik. Farhågorna för att högre nivåer skall 
påverka lägre i för hög grad förefaller även den vara tidlös, med tanke på den tyska 
generalstabskårens och Moltkes ledningsfilosofi där ett ”riktat teleskop” utnyttjades för 
att följa upp de underställda. Det innebar att i brist på tekniska ledningssystem 
placerade man ut en generalstabsofficer med förbandet vars uppgift var att följa 
utvecklingen på plats.196 Uppgiften var dels att rapportera till fältherrren men även att 
ingripa om så behövdes. 

                                                 
191 Gilman, Brian, L, 13 February 2006, Distributed Operations: Translating Tactical Capabilities into 
Operational Effects (Newport: Naval War College), Marine Corps Warfighting Laboratory, Hämtat från  
http://www.mcwl.usmc.mil/Gilman%20-%20Distributed%20Operations%20Paper%20-%20Final.pdf  
2006-05-03. s. 13-14. 
192 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 25 April 2005, A Concept for 
Distributed Operations. s. 2. 
193 Lackey, Sue, A, 2004,“Initial look at Distributed Operations Reveals Potential and problems” Intervju 
med Marinkårs Generalen Robert E. Schmidle, Seapower, December. s. 35. 
194 Gilman, Brian, L, 13 February 2006, Distributed Operations: Translating Tactical Capabilities into 
Operational Effects. s. 6. 
195 Lackey, Sue, A, 2004,“Initial look at Distributed Operations Reveals Potential and problems”. s. 34. 
196 Creveld, Martin, Van, 2003, Ledning i krig. s. 115. 
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Tanken är att överraskning uppnås genom att förändra organisationen snabbt och 
oväntat genom att vara kraftsamlad eller utspridd i syfte att understödja varandra enligt 
figur 5.197  Förstärkningar har alltid varit en del av krigskonsten men nu tas ett nytt 
steg med enheter som skall kunna inneha olika roller utefter organisationens krav på 
kraftsamling eller utspridning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur5: Konceptet DO: s principer för organisatorisk flexibilitet är kopierad av författaren från presentation skapad av Marine 
Corps Combat Development198 
 
De olika mönstrena för taktiskt uppträdande benämns som Distributed, Swarming och 
Reaggregated och kan översättas med utspridning, svärmning och kraftsamling.199 
Utspridningen över ytan kan jämföras med CAP:s och specialförbands uppträdande, 
svärmning med polisens uppträdande vid larm och samling vid en viss inträffad 
händelse och kraftsamling som en traditionellt ihopdragen manöverbataljon. Cheferna 
skall avgöra när och var att utnyttja kraftsamling eller utspridning beroende på den 
taktiska situationen, terrängen eller motståndaren. De skall följaktligen kunna avgöra 
om det är en fördel att verka asymmetriskt eller symmetriskt mot en motståndare. 
Uppträdandet skall vara baserat på det rådande underrättelseläget och där skall 
Distributed Operations bidra till underrättelseinhämtningen via personliga kontakter på 
fältet som kan identifiera motståndaren samt få en insikt i hans möjliga 
handlingsalternativ.200 Konceptet skall även ges stöd på lägre nivå med högteknologisk 
utrustning som bland annat obemannade farkoster (UAV) och kvalificerad bearbetnings-
utrustning. 
 
Konceptet anses vara intressant därför att det finns en organisatorisk flexibilitet för 
både konventionella och okonventionella operationer. Det skall poängteras att tanken 
                                                 
197 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 25 April 2005, A Concept for 
Distributed Operations. s. 4. 
198 Conant, Thomas, L, Expeditionary Force Development Center, Marine Corps Combat Development 
Command Quantico, U.S. Departement of transportation Maritime Administration, Hämtat från 
http://www.marad.dot.gov/NMREC/images/EFDC-BGen%20Conant.pdf 
2006-05-02. 
199 Författarens anmärkning: Det finns för närvarande ingen direkt militär översättning av reaggregate men 
den normala översättningen skulle vara till exempel återsamlad. Jag väljer att utnyttja begreppet kraftsamla 
för att påvisa att enheten kan lösa en stridsuppgift.  
200 Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, 25 April 2005, A Concept for 
Distributed Operations. s. 7. 

Distributed Swarming Reaggregated 
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bygger på att enheterna är välutbildade och att det finns möjlighet att understödja 
enheterna med eldunderstöd, oavsett avståndet, för att kunna kompensera en 
motståndares lokala överlägsenhet. Men det finns även en medvetenhet inom 
marinkåren om att logistiken är ett kritiskt område för att kunna skapa uthållighet samt 
att teknologin måste vara pålitlig och driftsäker för att kunna utveckla konceptet.201 
Logistikkonceptet bedöms i framtiden vara understött av helikopter- och 
flygplanstransporter samt även med fallskärmsfällda logistiklaster.202 Simuleringar 
visar att underhåll som till stora delar flygs in skapar logistiska svårigheter eftersom att 
en sådan underhållskedja inte kan upprätthållas regelbundet.203 Distributed Operations 
har redan påbörjats som försök med trupp i mindre omfattning och där utrustats med 
kvalificerad sambandsutrustning för att kunna kommunicera med högre chef, inom 
nätverket till sidoordnade och framförallt för att kunna få flygunderstöd.204 Trots 
visionen får man inte glömma att konceptet inte enbart består av ny organisation och ny 
materiel utan det är en syntes av ny utrustning, nytt sätt att öva, ny doktrin och en ny 
taktik.205 
 
Sammanfattningsvis kan det noteras att målbilden för Distributed Operations har en 
hög teknikgrad för både ledning, transporter och bekämpningssystem, samtidigt som 
chefen för marinkåren General M.W Hagee understryker att det är människan som skall 
stå i centrum. 

4.5 Diskussionen inom marinkåren om konceptet DO 
 
Chefen för marinkåren publicerade konceptbeskrivningen för Distributed Operations år 
2005, vilket var ett steg från fria tankar och idéer till ett officiellt förhållningssätt. 
Diskussionen inom marinkåren har haft olika karaktär beroende på om det var innan 
eller efter publiceringen. Den debatten som var innan marinkårschefens publicerande 
hade en tyngdpunkt på artiklar som utgavs av Sea Viking Division, Marine Corps 
Warfighting Laboratory och Expeditionary Force Development Center och de var 
framtidsinriktade och lite abstrakta i sin beskrivning. En försiktig tolkning av det 
faktumet kan vara att den högsta ledningen inom marinkåren först ville prova konceptet 
genom en intern debatt för att se vilka möjligheter det fanns för ett introducerande av 
Distributed Operations. 
 

                                                 
201 Thacker, Darrell L, Jr, 21 January 2005, The Joint Interdependence of Distributed Operations, Hämtat 
från http://stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA432365&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf  
2006-04-11. s . 4-5. 
202 Ibid. s. 8. 
203 Bain, Matthew, September 2005, Supporting a Marine Corps Distributed Operations Platoon: A 
Quantitative Analysis (Naval Postgraduate School), Defence Technical Information Center, Hämtat från 
http://stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA439359&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf 
2006-05-02. s . 61-62. 
204 Lowe, Christian, 13 June 2005, Building the perfect platoon, Marine Corps Times, Marine Corps 
Warfighting Laboratory, Hämtat från 
http://www.mcwl.usmc.mil/media/articles/MCT%20050613-1.pdf 
2006-05-08. 
205 Bain, Matthew, September 2005, Supporting a Marine Corps Distributed Operations Platoon: A 
Quantitative Analysis. s. 7. 
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En av de artiklar som publicerades innan den officiella konceptbeskrivningen var av 
generallöjtnant Hanlon som är ställföreträdande chef för Combat Development206 som 
lanserade tre stycken huvudbudskap om DO i Marine Corps Gazette i juli 2004. Det 
första han påtalade var att trots framgångarna under Operation Iraqi Freedom så 
kommer motståndaren att se, lära och anpassa sig för att komma med nya former av hot 
och utmaningar. Därför måste marinkåren anpassa sig och utveckla nya förhållningssätt 
och taktik. Det andra var att det nu finns ett antal tekniska lösningar som skulle kunna 
ge nya förmågor vilket ger utökat tempo, eldkraft och räckvidd. Det tredje var att DO 
skulle ge möjligheten att utveckla marinkårens uppdragstaktik på lägre nivå ned till 
gruppchef på taktisk nivå.207 I samma nummer så utvecklade brigadgeneral Robert E. 
Schmidle från Expeditionary Force Development Center i Quantico koncept-
beskrivningen. Även han understryker den förändrade hotbilden och den 
okonventionella taktik som präglar dagens irreguljära krigföring. Det genomgående 
temat i debattartikeln är den starka prägeln av manöverkrigföring. Det uttrycks i form 
av att bland annat lägre chefer skall ledas av högre chefs beslut i stort och att genom eld 
och rörelse skapa en press på motståndaren som leder till hans psykologiska rubbning 
istället för fysisk förstörelse. Även Schmidles syn på utnyttjandet av kombinerade 
vapen och vikten av underrättelser för att kunna utnyttjas vid stridsspaning för att hitta 
motståndarens luckor är karaktäristiska kännetecken för manöverkrigföringen. Det 
intressanta är Schmidles påstående om att DO kan användas för upprorsbekämpning 
vilket visar på att han ser möjligheter utanför den konventionella krigföringen för 
konceptet.208 
 
I den pågående debatten om DO inom marinkåren finns det en spännvidd från 
stridsteknisk nivå till operativ nivå beroende på perspektiv. Generellt sätt noterar man 
som läsare att eftersom konceptet är på ett experimentstadie och fortfarande abstrakt så 
avspeglar det sig i många infallsvinklar på debatten kring DO. Sammanfattningsvis 
kretsar diskussionen i Marin Corps Gazette kring fyra huvudområden i form av ledning 
och den utvecklade uppdragstaktiken, utnyttjandet av kvalificerad teknik i form av 
bekämpningssystem och ledningssystem, av de höga kraven på personalen för att kunna 
introducera DO samt avslutningsvis betydelsen av den något kontroversiella 
möjligheten att kunna uppträda utspritt eller kraftsamlat. Debatten ger en känsla av att 
ha likheter med 1970-talet då William S. Lind introducerade manöverkrigföringsteorin 
inom marinkåren och skapade dispyter om behov av förändringar och framförallt hur 
långt ned uppdragstaktiken kan delegeras i en militär organisation.209 
 
Även om debatt finns inom marinkåren internt är nog kritiken externt från militär-
teoretikern William S. Lind en prestigeförlust. Lind som är fadern för införandet av 
manöverkrigföringsfilosofin inom marinkåren benämner marinkårens Distributed 
Operations som ”putting lipstick on a pig” och anser att konceptet har både provats 

                                                 
206 Författarens anmärkning: Combat Development i marinkåren utvecklar förmågor inom områden som till 
exempel doktriner, organisation och utbildning. 
207 Hanlon, Edward, jr, 2004, ”Distributed Operations: The time is now”, Marine Corps Gazette, July. s. 
36. 
208 Schmidle Robert E, 2004, ”Distributed Operations: From the Sea”, Marine Corps Gazette, July. s. 38. 
209 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier. s. 179. 
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och ratats under 1990-talet under benämningen Sea Worm.210 Lind är precis som i den 
inledande debatten om 4GK emot marinkårens utveckling mot högteknologi och 
byråkratisering. Att marinkåren har sett ett behov av att förtydliga konceptet DO efter 
många frågor indikerar bland annat Marine Corps Warfighting Laboratory som har 
publicerat frågor och svar på de fjorton vanligaste frågorna och felaktiga påstå-
endena.211 Avslutningsvis är det återigen av vikt att understryka att konceptet DO 
endast är under experimentstadiet med enbart beordrade försök på lägre stridsteknisk 
nivå och att debatten om konceptet fortfarande främst hålls inom marinkåren.212  

4.6 Slutsatser Distributed Operations och framtida utveckling 
 
Konceptet Distributed Operations har vuxit fram ur manöverkrigföringsfilosofin, 
Combined Action Program och teknikutvecklingen. Det är ingen revolution, utan en 
evolution, framtvingad av den nya hotbilden från Small Wars och hur upprorsrörelser 
och upprorssoldaten uppträder. DO kan i det inledande experimentstadiet för 
närvarande betraktas som en metod, ett medel eller en förmåga beroende på perspektiv. 
Det kan förklara diskussionen och osäkerheten inom marinkåren om det nya konceptet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunden är manöverkrigföringsfilosofin framvuxen ur den tyska infiltrationstaktiken 
från första världskriget där decentraliserad ledning, en acceptans av förvirring och 
oordning och ett undvikande av mönster och schabloner är fundamenten. Målet med att 
uppnå uppdragstaktiken, kraftsamlingen och sökandet efter fiendens styrkor och 
svagheter omsätts från tidigare medel av sammanhållen manöverbataljon till målbilden 
Combined Action Program från Vietnam.  En form av nyskapande inom konceptet DO 
är idén om att påverkan på taktisk nivå med understöd av operativa förmågor skall 
kunna få en operativ effekt. Det här ger en möjlighet till att kunna lokalisera och 
bekämpa högvärdiga mål (HVT) vilket ger effekt på operativ nivå.213 DO skall 
fortfarande tillämpa manöverkrigföringsfilosofin men utveckla sin förmåga till att 
kunna uppträda utspritt över stor yta för att kunna möta motståndaren asymmetriskt om 
det är en fördel. På samma sätt skall man kunna kraftsamla till ett område för att uppnå 
lokal överlägsenhet. Det här indikerar att det finns tankar om en dynamisk krigföring 

                                                 
210 Lind, William, S, On War #70, Two Marine Corps, Defence and the National Interest, Hämtat från 
http://www.d-n-i.net/lind/lind_6_4_04.htm 2006-03-02. 
211 USMC Warfighting Laboratory, Questions and Answers about Distributed Operations, Hämtat från 
http://www.mcwl.quantico.usmc.mil/SV/DO%20FAQs%2016%20Mar%2005.pdf 2005-12-01. 
212 Författarens anmärkning: Intervju med professor Nils Marius Rekkedal på FHS 2006-04-20. 
213 Författarens anmärkning: På engelska HVT det vill säga High Valuable Targets. 
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Figur 6: Författarens syn på de centrala delarna för framväxten av DO. 
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och möjlighet till självsynkronisering mellan lägre enheter.  En förutsättning för att 
kunna uppträda på det sättet är en hög teknikutveckling som medger risktagningen i 
form av utspridning och säkerställa lednings- och bekämpningsförmåga över stora ytor. 
En hög teknisk tillgänglighet medger ett nytt sätt att tänka men de slagkrafter som CAP 
uppvisar är även framgång baserad på närheten till lokalbefolkningen, underrättelse-
inhämtning genom mänskliga kontakter och samarbete med lokala styrkor. Det 
förefaller som att marinkåren försöker att utnyttja både människan och tekniken 
optimalt. En annan aspekt är att för att erhålla ett utvecklat effekttänkande i dagens strid 
så bygger det på djup kunskap om motståndaren för att kunna klarlägga orsak och 
verkanssammanhang.214 Det förefaller som att DO har möjligheter till att kunna bidra 
med djupare kunskap om lokala förhållanden. Mot bakgrund av Cedergrens och 
Pappilas forskning om effekttänkande är det även noterbart att delar av det som för 
närvarande karaktäriserar effekttänkandet är: starkt samband mellan ledningsnivåerna, 
koncept som spänner över strategisk till taktisk nivå, betydelsen av 
underrättelsetjänsten för att skapa ledningsöverläge och att precisionsbekämpning och 
ny teknik har en framträdande roll.215 Likheterna är slående med konceptet DO.  En 
annan likhet med en annan innebörd är DO:s nuvarande konceptutformning i 
jämförelse med Linds vision om 4GK och framtida teknikutveckling. Hans beskrivning 
av den teknikdrivna utvecklingen som med små mobila enheter utspridda över ytan 
skulle uppsöka mål förefaller att vara otroligt likt konceptet DO:s nuvarande 
utformning. Nu befinner vi oss där Lind befarade att vi skulle befinna oss. 
  
Sammanfattningsvis visar textanalysen följande slutsatser om DO och utvecklingen 
från manöverkrigföringen i perspektiv av de operationella indikatorerna: 
Övergripande tankar: Övertag över motståndaren genom avsiktlig utspridning av 
enheter för att möjliggöra en bekämpning. Övertag i tempo genom uppdragstaktik och 
möjlighet till bekämpning på lägre nivå. Koordinerat uppträdande mellan enheterna.  
Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik: Uppdragstaktik 
strävande mot högre chefs beslut för att uppnå operativa effekter. Uppdragstaktik och 
möjlighet till bekämpning på lägre nivå. 
Att undvika strid och nyttjande av motståndarens svagheter: Utnyttja motståndarens 
kritiska sårbarheter. Utnyttja taktiska framgångar som har avgörande effekt. 
Nyttjande av överraskning och vilseledning: Överraskning uppnås genom att kunna 
förändra organisationen snabbt och oväntat genom att kunna vara kraftsamlad eller 
utspridd. Överraskning uppnås även genom en hög närvaro över ytan. 
Kraftsamling: Mindre styrkor slår större styrkor genom eget understöd eller kraft-
samling av enheter för att kunna nå lokal överlägsenhet. Kunna skapa symmetri om så 
erfordras. 
Kombinerade vapen: Understöd med olika system från både sjö- och markarenan till 
chef på stridsteknisk och taktisk nivå. Kombinerade vapen även genom nyttjande av 
lokala styrkor i konfliktområdet. 

                                                 
214 Cedergren, Anders och Pappila, Ove, 2005, Effekttänkande ett resultatinriktat förhållningssätt?. s. 47. 
215 Ibid. s. 35. 
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5 Resultatanalys 

5.1 Inledning 
 
I det här kapitlet kommer operationaliseringen och att ske genom en jämförelse mellan 
analysen av Distributed Operations och de utvalda upprorsbekämpningsteorierna. 
Grunden för operationaliseringen är den tidigare genomförda textanalysen inom 
konceptet DO och Sir Thompsons, David Galulas och Trinquiers upprorsbekämpnings-
teorier. Syftet med kapitlet är att skapa ett resultat av jämförelsen som svar på fråga två 
samt för att i nästkommande kapitel diskutera vilka förutsättningar som DO kan ha vid 
upprorsbekämpning. Operationaliseringen påbörjas med att jag inledningsvis 
presenterar utfallet av de operationella indikatorerna i matrisform i tabell 1 för att 
därefter utveckla resultatet i textform. 

5.2 Resultat jämförelse DO och upprorsbekämpning 
 

 Manöverkrigföring Konceptet DO Thompson Galula Trinquier 
Övergripande 
tankar 
 
 
 

Genom tempo 
utmanövrera 
motståndaren 
tidsmässigt. Snabbare 
beslutscykel relativt 
motståndaren. 

Övertag över 
motståndaren genom 
avsiktlig utspridning 
av enheter för att 
möjliggöra en 
bekämpning. 
Övertag i tempo 
genom uppdrags-
taktik och möjlighet 
till bekämpning på 
lägre nivå. 
Koordinerat 
uppträdande. 
 

Att kraftsamla 
resurserna mot att 
isolera motorn i den 
politiska 
organisationen som 
leder upprors-
rörelsen. 

Främst erövra 
befolkningens stöd och 
indirekt skapa förut-
sättningar för att 
besegra motståndaren.   

Med stöd från lokal-
befolkningen metodiskt 
destruera motståndarens 
organisation och medlemmar. 

Decentraliserad 
beslutsfattning 
med nyttjande 
av uppdrags-
taktik 
 
 

Korta beslutsvägar 
Uppdragstaktik 
Syftet skall ge underlag 
för underlydande att ta 
beslut. 

Uppdragstaktik 
strävande mot högre 
chefs beslut för att 
uppnå operativa 
effekter.  
Uppdragstaktik och 
möjlighet till 
bekämpning på lägre 
nivå. 

Hög grad av 
uppdragstaktik och 
decentralisering. 

Hög grad av  
uppdragstaktik. 
Underställda chefer 
med lokal kännedom 
tager ledningsansvar. 
Områdesansvar ned till 
lägsta nivå. 

Centraliserad ledning för att 
skapa förutsättningar för 
samordning på hög nivå av 
olika åtgärder. 
Centraliserad ledning för att 
skapa handlingsfrihet för 
hastiga förändringar. 

Att undvika 
styrka och 
nyttjande av 
motståndarens 
svagheter 
 

Fokusera på 
motståndarens svaghet 
och undvika styrka. 
Chef skall fatta beslut på 
motståndarens läge och 
inte på förhand fattade 
beslut.  
Underrättelsedrivet 
Manövrering i tid och 
rum. 

Utnyttja 
motståndarens 
kritiska sårbarheter. 
Utnyttja taktiska 
framgångar som har 
avgörande effekt. 
Hög betydelse av 
införskaffande av 
underrättelser via 
främst personliga 
kontakter på fältet. 

Fokusera på 
motståndarens 
svaghet i form av 
ständig rörelse av 
människor och 
materiel i de inre 
linjerna. 
Möta asymmetri med 
asymmetri. 
Underrättelsedriven. 

Undvika motståndarens 
styrka rörlighet och 
påverka motståndarens 
stationära svaghet i 
form av lokal 
befolkningen och 
utnyttja indirekt metod. 

Möta motståndaren där han är 
stark men i syfte att fördriva 
honom till områden där han är 
svag. 
Jämförelse av styrka och 
svaghet för att identifiera 
svagheterna är centralt. 

Nyttjandet av 
överraskning 
och 
vilseledning 

Överraska motståndaren 
och skapa situation där 
han får svårt att anpassa 
sig. 
Överraskning på 
vilseledning och 
oförutsägbart 
uppträdande. 
Hög rörlighet krävs. 

Överraskning uppnås 
genom att kunna 
förändra 
organisationen 
snabbt och oväntat 
genom att kunna vara 
kraftsamlad eller 
utspridd. 
Överraskning även 
genom hög närvaro 
över ytan. 
 

Indirekt överraska 
motståndaren annars 
kommer han att 
undgå upptäckt. 
Måste överraska 
motståndaren och 
lokalbefolkningen 
för att undvika 
förluster. Måste 
verka i 
motståndarens miljö. 

Överraska motståndaren 
i syfte att innesluta 
honom i ett inledande 
skede. 

Inte möjligt att skapa 
överraskning mot 
motståndaren genom 
uppträdande men däremot vid 
val av metod. 
Man kan uppnå osäkerhet 
men inte överraskning. 
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Kraftsamling 
 
 

Avgörande där så 
behövs. 
Mindre styrkor kan slå 
större styrkor genom 
lokal överlägsenhet. 
Kraftsamla och nyttja 
reserver för att få 
motståndaren att reagera 
och inte agera. 
Kraftsamling mot svag 
punkt. 
Risk måste tas. 

Mindre styrkor slå 
större styrkor genom 
eget understöd eller 
kraftsamling av 
enheter för att kunna 
nå lokal 
överlägsenhet. 
Kunna skapa 
symmetri om så 
erfordras. 
 
 

Kraftsamla till vissa 
områden och våga ta 
risk. 
Säkerhet kan inte 
uppnås över hela 
ytan. 

Kraftsamla till specifika 
områden men främst i 
syfte att fördriva 
motståndaren för att 
skapa möjlighet för 
utgruppering av 
stationära enheter. 

Stationära grupperingar över 
ytan men kraftsamlade mot 
befolkningscentra. Rörliga 
enheter för att kunna 
kraftsamla mot motståndaren. 

Kombinerade 
vapen 

Olika system och enheter 
organiseras under en 
chef. 
Verkanssystem 
samordnas. 

Understöd med olika 
system från både sjö- 
och markarenan till 
chef på stridsteknisk 
och taktisk nivå. 
Kombinerade vapen 
även genom 
nyttjande av lokala 
styrkor i 
konfliktområdet. 
 

Kombinerade vapen i 
form av främst 
flygunderstöd. 
Utnyttja lokala 
stammar. 

Kombinerade vapen 
men i form av 
information, 
propaganda och 
ekonomiska åtgärder. 

Kombinerade vapen i form av 
stridsflyg och helikoptrar för 
att skapa underrättelser.  

 
 
 
 
Att jämföra konceptet Distributed Operations som för närvarande är under 
experimentstadiet och dess roll i upprorsbekämpning mot erkända 
upprorsbekämpningsteorier är komplext men det ger ändå vissa indikationer. Resultatet 
av jämförelsen indikerar att de övergripande tankarna i DO avseende utnyttjandet av 
tempo relativt motståndaren inte överensstämmer med motsvarande för 
upprorsbekämpningsteorierna. En sannolik tolkning kan vara att DO i sin tidiga 
utformning har taktiskt fokus medan upprorsbekämpningsteorierna till stor del har ett 
strategiskt perspektiv. Den här skillnaden är intressant med anledning av dagens 
moderna operationsmiljö varför jag väljer att belysa det ytterligare i diskussionskapitlet. 
Värt att notera är att konceptet DO med sin syn på utspridning förefaller att vara mera 
likt de övergripande tankarna för upprorsbekämpningsteorierna jämfört med 
manöverkrigföringsfilosofin. Men förhastade slutsatser skall inte dras avseende 
skillnaden på övergripande tankar med anledning av att tempo är centralt i militär 
verksamhet på taktisk och stridsteknisk nivå. Det finns trots allt även som ett 
underliggande tema utifrån textanalysen för de olika upprorsbekämpningsteorierna vid 
lokala ageranden. Med all tydlighet visar emellertid upprorsbekämpningsteorierna att 
de övergripande tankarna är fokuserade på lokalbefolkningen och att utnyttja stödet för 
att bekämpa alternativt att isolera motståndaren.  
 
Uppdragstaktiken är central i huvuddelen av upprorsbekämpningstorierna förutom 
enligt Trinquier som förordar en hög grad av centralisering. Uppdragstaktiken som är 
kärnan i DO och manöverkrigföringsfilosofin borgar således för att det finns likheter 
och förutsättningar för framgångsrik upprorsbekämpning. DO påvisar även att det 
centrala är att uppdragstaktiken skall medge en kort beslutsväg främst för att kunna 
utnyttja bekämpningssystem och inte för att upptäcka luckor hos motståndaren i hans 
gruppering. Samtliga upprorsbekämpningsteorier framhäver betydelsen av att undvika 
motståndarens styrka och påverka hans svaghet och att det är särskilt viktigt med 
anledning av att motståndaren försöker att utnyttja sin asymmetriska fördel. DO har 
även den likheten men har även en utökad dimension med att fokusera på kritiska 

Tabell 1: Författarens sammanställning av operationella indikatorer från Erikssons manöverkrigföringsfilosofi samt resultat 
av textanalysen från Distributed Operations samt Sir Thompsons, Galulas och Trinquiers upprorsbekämpningsteorier. 
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sårbarheter och möjligheter till framgångar som kan ge stor operativ effekt. Det kräver 
en utvecklad situationsförståelse och vetskap om högre chefs mål inom DO till skillnad 
mot tankesättet i både manöverkrigföringsfilosofin och upprorsbekämpningsteorierna. 
Fokus på motståndarens svagheter och identifiering av kritiska sårbarheter finns främst 
inom DO som en evolution från manöverkrigföringsfilosofin och till viss del inom 
upprorsbekämpningsteorierna genom en underrättelsedriven verksamhet. Jämförelsen 
visar dock tydligt att underrättelser är centralt inom både DO och upprorsbekämpnings-
teorierna även om det är skillnad på utformningen i konventionell krigföring och en 
miljö där man skall bekämpa upprorskrig. 
 
Betydelsen av utnyttjandet av överraskning och vilseledning varierar mellan 
upprorsbekämpningsteorierna men det finns närvarande i olika former. Jämförelsen 
påvisar spännvidden i synen på överraskning inom upprorsbekämpningen beroende på 
perspektiv. Helheten ger dock vid handen att det inte helt förefaller överensstämma 
med grundtankarna i DO vars överraskning uppnås genom att kunna variera förbandets 
utspridning. Samtliga upprorsbekämpningsteorier förordar kraftsamling och där 
förefaller anledningen vara att skapa en lokal överlägsenhet mot upprorsrörelsen. Den 
här lokala överlägsenheten skapas genom utlokaliserade enheter inom prioriterade 
områden som förstärks med rörliga enheter vid insats och kraftsamling. DO bedöms att 
ha ett annat förhållningssätt eftersom kraftsamlingen främst sker genom att en liten 
enhet tillförs disponibla bekämpningsförmågor från olika arenor och avstånd. Det andra 
ter sig vara att kraftsamla förbandet fysiskt inom egen organisation för att kunna skapa 
lokal överlägsenhet eller jämbördiga förhållanden med en motståndare. Kombinerade 
vapen är framträdande i både DO och upprorsbekämpningsteorierna och speciellt 
framhävs betydelsen av luftarenans möjligheter till att kunna bekämpa eller skapa 
dilemman på markarenan. DO verkar även utveckla dimensionen gemensam strid 
jämfört med upprorsbekämpningsteorierna med anledning av den uttalade förmågan om 
att samordning av understödet mellan mark- sjö och luftarenan. DO har med sin 
historiska förebild CAP även likheten med upprorsbekämpningsteorierna av att kunna 
utnyttja lokala stridskrafter i regionen vilket är en förstärkning till de egna resurserna 
både militärt och kulturellt. Intressant är även att jämförelsen påvisar att det finns 
utrymme för effekttänkande i DO samt de klassiska upprorsbekämpningsteorierna. 

6 Diskussion om DO och upprorsbekämpning 

6.1  Inledning 
 
I det här kapitlet kommer operationaliseringen och resultatet från de tidigare kapitlen 
att diskuteras. Kapitlet skall ses som en sammanfattande analys och ett 
diskussionskapitel som i teman för samman delarna till helheten. Syftet är att diskutera 
vilka förutsättningar som Distributed Operations har inom upprorsbekämpningen. 

6.2 Övergripande tankar om DO  
 
De övergripande tankarna för Distributed Operations är att genom utspridning och 
uppdragstaktik skapa en situation där de egna enheterna erhåller kort tid mellan 
upptäckt och bekämpning. Därigenom skapas ett högre tempo relativt motståndaren. 
Konsekvensen blir att den långsammare hamnar i efterhand och tvingas till 
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beslutsfattning på mindre aktuell information och underrättelser. 
Upprorsbekämpningsteoriernas övergripande tankar påvisar en ansenlig skillnad mellan 
Small Wars och konventionella konflikter då de sätter befolkningen i centrum. Man 
skall beakta att upprorsbekämpningsteorierna har strategiska övergripande tankar i 
motsats till det taktiskt inriktade DO varför jag inte kan dra för långtgående slutsatser. 
Men onekligen så har det i den moderna konfliktmiljön skett en sammanpressning av de 
olika ledningsnivåerna varför en jämförelse ändå är intressant. Tempo är avgörande 
inom manöverkrigföringen varifrån DO har utvecklats, men diskrepansen mellan 
upprorsbekämpningsteorierna och DO indikerar att tiden har en annan betydelse inom 
upprorsbekämpning. Det gäller såväl den strategiska som den taktiska tiden, vilket visar 
att upprorsbekämpning och Small Wars måste utkämpas på annorlunda sätt. Både 
Thompson och Trinquier understryker att urskiljningslös förstörelse måste undvikas för 
att inte förlora kampen om befolkningen och där anser jag att felaktigt hanterande av 
tidsförhållanden kan ge sådana oönskade effekter. Det här visar att förhållningssättet till 
OODA-loopen och relationen till tempo i konflikten måste anpassas till den lokala 
konflikten. En för snabb genomgång av OODA-loopen med ett hastigt beslut om verkan 
med våldsmedel kan alltså orsaka urskiljningslös förstörelse och utnyttjas av 
motståndaren medialt enligt Hammes beskrivning av 4GK. En sådan konsekvens kan få 
långvariga strategiska och politiska följdverkningar. 
 
Konceptbeskrivningen av Distributed Operations visar att den historiska förebilden 
CAP och de nuvarande tankarna om utspridning över ytan skapar en närmare kontakt 
med lokalbefolkningen. Det ger även en ökad kulturell och social förståelse för 
situationen i operationsområdet vilket en del bedömare anser vara av yttersta vikt för att 
kunna verka i ett främmande land.216 Det här hävdar jag ger ett ökat förtroende, vilket 
även Galula anser är ett krav för att övervinna den neutrala majoriteten. Ett sådant 
förtroende kan bidra till att skapa den barriär som krävs för att isolera upprorsrörelsen 
från lokalbefolkningen. För att skapa ett förtroende anser jag att tid erfordras på den 
taktiska nivån eftersom att det är där som interaktionen sker mellan människor. Det 
intressanta är att Galula betraktar den taktiska nivån som den viktigaste. Han påstår att 
den är viktigast eftersom att det är där som befolkningen finns. Galulas tes förefaller att 
vara rätt om man ser till historiska exempel. Om den strategiska nivån inte ger den 
taktiska nivån tid så kan resultatet bli som i Somalia 1993 när en operation med 
amerikanska styrkor misslyckades och påverkade den strategiska och politiska 
utvecklingen.217 Således finns inte alltid tålamodet med att förtroendeskapande åtgärder 
tar tid att bygga upp men det kan inte ersättas med tekniska system. Lind fruktade en 
högteknologisk utveckling med för komplicerade system som skulle behöva åläggas 
begränsningar. Linds farhågor om tekniken som driver taktiken, istället för taktiken 
som driver tekniken, anser jag nu vara en realitet. Men å andra sidan så har vi nu vant 
oss vid tekniken även om vi har insett begränsningarna. Teknik som är framtagen för att 
upptäcka och bekämpa motståndarens stridsvagnsförband har begränsningar när man 
plötsligt skall använda systemen för att analysera och förutse en upprorsrörelses strategi 
och metoder. DO har en människofokuserad sida där uppdragsfilosofin och kan vara ett 
sätt att komplettera den tekniska underrättelseinhämtningen. DO anser jag ger ett bidrag 

                                                 
216 McFarland, Maxie, 2005,  “Military Cultural Education”, Military Review. March-April. s. 62. 
217 Högström, Ulf, 2002, ”Behov och förmågor för fredsframtvingande insatsstyrkor i lågintensiva 
konflikter: Lärdomar från Somalia” ur Baudin, Arne, Hagman, Thomas, Ångström, Jan, , En ny medeltid 
(FHS, Stockholm). s. 148. 
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till underrättelsebilden i syfte att komplettera de tekniska systemen som till exempel 
satelliter och avlyssningsanläggningar. Även om inte konceptet DO för närvarande klart 
uttalar det så anser jag att man kan betrakta DO även som Human Intelligence 
(Humint).218 
  
Upprorsrörelsen kraftsamlar till att genom taktiska insatser uppnå strategiska vinster. 
Om en sådan insats misslyckas kommer konsekvenserna med största sannolikhet att 
vara minimala för upprorsrörelsen. Tvärtom är det för den upprorsbekämpande sidan 
där alla misslyckanden kommer att exploateras. Alltså är det så kallade uttrycket att ett 
krig inte kan vinnas på taktisk nivå men väl förloras på taktisk nivå högst aktuell. DO 
kan vara ett sätt att tillse att den strategiska korpralen har kulturell, språklig och lokal 
kännedom i insatsområdet. Det kan minimera risken för felaktiga beslut med förödande 
konsekvenser i den komplexa miljö som Hammes tidigt förutsåg i det framtida 4GK. 
CAP i Vietnam visade på fördelarna med att skapa mänskliga relationer för att 
överbrygga olikheter mellan skilda nationaliteter. Vikten av förståelse och ömsesidig 
respekt är säkerligen tidlös och omsättningsbar till dagens hotmiljö och kan användas 
inom ramen för DO.  
 
Small Wars är utdragna och kräver tid för de ekonomiska, politiska och sociala 
ansträngningarna som skall komplettera det militära maktmedlet. Paradoxen är att det 
militära maktmedlet kräver understöd av andra maktmedel samtidigt som att det 
militära är en förutsättning för de övriga att kunna verka. Vid diskussioner om 
utnyttjandet av maktmedel anser jag att det finns en risk för att fokus blir på 
ansträngningar på strategisk nivå. DO har förutsättningar att kunna överbrygga olika 
maktmedel på det pragmatiska planet och inhämta information och underrättelser vilket 
möjliggör ett effekttänkande. Hammes hävdar att Mao insåg att i 4GK vinner man 
kriget även genom politiska, ekonomiska och sociala åtgärder. Slutsatsen är att arenan 
för att vinna upprorskriget med hjälp av andra maktmedel består av båda parterna och 
inte enbart av den upprorsbekämpande sidan. Det anser jag att det ibland bortses ifrån 
när man diskuterar upprorsbekämpning och andra maktmedel än de militära. DO kan 
vara det som ökar effekten av insatser med andra maktmedel eftersom att lokal-
kännedomen skapar en nödvändig helhetsförståelse. Man får inte glömma att 
upprorsrörelsernas styrka är den organisation och det förtroende som finns i de 
områden där de verkar. Jag anser att DO ger förutsättningar för att kunna ta den 
mentala och fysiska striden om befolkningens stöd, till skillnad mot en konventionell 
styrka. 

6.3 Decentraliserad beslutsfattning och uppdragstaktik  
 
Decentraliserad beslutsfattning och uppdragstaktik förefaller överensstämma mellan 
Distributed Operations och upprorsbekämpningsteorierna med undantag för Trinquier. 
Skillnaden kan vara lokala förutsättningar i de franska operationerna i Indokina och 
Algeriet. En annan faktor som påverkar kan vara den franska operationskonsten som 

                                                 
218 Författarens anmärkning: Humint kan översättas till underrättelseinhämtning via personliga kontakter på 
stridsfältet. Begreppet Humint är nu ett vedertaget begrepp även inom Försvarsmakten.  
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väljer att med en hög grad av centralisering samordna till exempel eldkraften.219 Även 
om DO utnyttjar erfarenheten avseende nödvändigheten av uppdragstaktik inom 
upprorsbekämpning kan det vara värt att reflektera över hur långt ned decentralisering 
och uppdragstaktik skall sträcka sig? DO skall utnyttja gemensamma stridskrafter men 
av hävd har sjö- och luftstridskrafterna en hög grad av centraliserad ledning. 
Ursprunget är erfarenheter och doktriner för konventionella krig från reguljära och 
symmetriska motståndare. Anledningen till centraliseringen är att den formen av 
ledning ger en högre grad av effekt än att underställa resurser till lägre nivå. Således 
uppstår här en ledningskonflikt när de olika arenornas krav möts. På samma sätt kan 
man reflektera över om uppdragstaktiken är en självklarhet. Frankrike var trots allt 
framgångsrikt avseende det militära maktmedlets utnyttjande i Algeriet även om det 
inte lyckades på det politiska planet.220 Då infinner sig frågan om det kan vara så att 
centraliserad ledning är att föredra för sjö- och luftarenan i upprorsbekämpning och 
Small Wars för att erhålla högre total effekt för den gemensamma operationen och 
samordna kvalificerade förmågor. 
 
Decentraliserad ledning på markarenan anser jag vara nödvändigt i Small Wars där 
motståndaren uppträder med lätta och rörliga enheter. I den miljö som är komplex på 
taktisk nivå och där lokala händelser kan få stort medialt genomslag måste uppdrags-
taktiken genomsyra organisationen. Motståndaren kan uppträda dolt och på egna villkor 
välja mål som ger strategisk effekt. När det sker kommer tidsfönstret för skeendet att 
vara smalt. Chefer som skall hantera sådana situationer måste ha beslutsrätt att kunna 
vidta åtgärder för att inte hamna i efterhand i OODA-loopen. Eftersom att dagens Small 
Wars inte har några frontlinjer utan att miljön är ickelinjär och fragmenterad så måste 
decentraliseringen utsträckas över hela operationsområdet. Med dagens komplexa 4GK 
finns ett flertal interna och externa aktörer vilket även det ökar beslutsfattningens 
svårighetsgrad i operationsområdet. Således är det den på plats som har störst möjlighet 
att kunna fatta ett korrekt beslut utifrån lokala förutsättningar. Den här 
decentraliseringen grundas dock på ett ömsesidigt förtroende och de nya kvalificerade 
systemen kan missutnyttjas av högre chefer som väljer att inte stödja utan att styra. Ett 
sådant uppträdande anser jag inte vara teknologins fel utan människans. På samma sätt 
som att man förr kunde missutnyttja Moltkes riktade teleskop med påträngande 
stabsofficerare kan man det nu också med en satellittelefon med bildöverföring i realtid. 
Decentraliseringen och uppdragsfilosofin är ytterst viktig med anledning av att 
upprorsrörelsen försöker att tvinga de väpnade styrkorna till övervåld i till exempel 
både den långdragna och urbaniserade strategin. DO ger med sin grund i uppdrags-
taktiken en förutsättning för att deeskalera och att inte eskalera konflikten under 
förutsättning att enheterna har en hög utbildningsnivå. 

                                                 
219 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier. s. 205. Författarens anmärkning: Synsättet var att eldkraften 
dominerade slagfältet varför en noggrann kontroll och centraliserad ledning var nödvändig. 
220 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier. s. 263. 
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6.4 Undvika strid och utnyttjande av svaghet 
 
Distributed Operations har i jämförelse med manöverkrigföringens och 
upprorsbekämpningsteoriernas fokus på svaghet en utökad målsättning att utnyttja 
motståndarens kritiska sårbarheter. Tankesättet kräver en helhetsförståelse mot vilka 
målsättningar operationen strävar. Om lägsta enhet kan få en sådan förståelse kommer 
även operativ nivå att kunna understödja insatser med gemensamma stridskrafter från 
olika arenor. Man kan dock reflektera över dilemmat med att göra mål gripbara. Den 
konventionella taktiken, med tankesättet ”Find, Fix and Strike”, har haft svårigheter att 
bekämpa upprorsrörelsens rörliga taktik som syftar till att begränsa den 
högteknologiska fördelen. Utmaningen har varit att göra motståndaren gripbar och ett 
sätt är att utöka antalet enheter på markarenan. Det visar bland annat diskussionerna om 
hur mycket förband som egentligen krävs i Irak för att upprätthålla säkerheten och den 
markoperativa kontrollen. Men svårigheten är fortfarande att göra upprorsrörelsen 
gripbar för verkanssystem. DO:s utspridning borgar för upptäckt och fler underrättelser 
men det är inte säkert att motståndaren i framtiden kan bindas och bekämpas. 
 
Distributed Operations har trots allt möjlighet att kunna verka mot motståndarens 
svagheter vilka enligt upprorsbekämpningsteorierna är gerillans ”inre linjer” och 
behovet av befolkningens stöd. Befolkningens stöd kan erhållas med ett uppträdande 
baserat på kulturell och språklig förståelse i kombination med lokalrekryterade styrkor 
enligt förebilden CAP och de ”inre linjerna” kan påverkas med ett uppträdande över 
ytan. Men en svaghet hos upprorsrörelsen enligt upprorsbekämpningsteorierna behöver 
inte vara en kritisk sårbarhet i framtida konflikter. Det finns alltså ett visst belägg för att 
ifrågasätta aktualiteten av upprorsbekämpningsteorierna.  
 
Distributed Operations har likheter med upprorsrörelsen om att undvika styrka och 
utnyttja motståndarens svaghet. Med DO har man möjlighet att välja om symmetri 
alternativt asymmetri är en styrka för rådande förhållanden. Tidigare var 
upprorsbekämparna huvudsakligen tvungna att använda konventionella förband och 
endast med främst specialförband utnyttja okonventionella metoder. Special Operations 
Group (SOG) som under Vietnamkriget infiltrerade in i Laos för att bekämpa Ho Chi 
Minh leden är ett sådant exempel.221 Med DO ökar nu möjligheterna att möta 
upprorsrörelsen på den arena som tidigare var förbehållen motståndaren och som har 
varit ett dilemma för den upprorsbekämpande parten. I Maos strategiska skeden kan 
upprorsrörelsen välja sitt starkaste medel asymmetri under uppbyggnadsskedet för att 
därefter övergå till symmetri för att få ett avgörande. Med införandet av DO kan nu en 
upprorsrörelse få möta asymmetri när den vill vara ensam på den asymmetriska arenan. 
Samt att när den vill övergå till kraftsamlade enheter kan den få möta symmetri eller 
asymmetri beroende på upprorsbekämparens val. DO anser jag vara en ny dimension 
avseende motstånd mot den långvariga strategin. 

                                                 
221 Shultz, Richard, H, Jr, 1999, The Secret War against Hanoi (New York: Harper Collins Publishers). s. 
204-265. 
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Underrättelser förefaller vara fundamentalt inom upprorsbekämpning och teorierna 
understryker att insatserna skall vara underrättelsedrivna. DO kommer automatiskt att 
inhämta underrättelser på ett helt annat sätt tack vare sin utspridning. Varje grupp 
kommer att vara en underrättelsesensor och med sammanlänkade nätverk finns det 
möjligheter att överföra underrättelser och information inom operationsområdet. 
Inhämtandet är första steget men den fortsatta utmaningen blir att analysera och 
bearbeta information och underrättelser så att inte de blir inaktuella. Upprorsrörelsens 
rörlighet och möjlighet att dölja sig som Maos ”fisken i vattnet” gör bearbetningen 
svårare och mera tidskrävande än inom konventionell krigföring. Även om antalet 
sensorer utökas är underrättelseinhämtning inom upprorsbekämpningen komplext. En 
av de större faktorerna som påverkar tolkningen av inhämtade underrättelser är källans 
erfarenhet, källans arbetsmiljö och inte minst källans kompetens inom området.222 Jag 
ifrågasätter om DO, med konceptets höga ambition, kan dynamiskt växla från 
konventionell strid till underrättelsesensor utifrån konceptbeskrivningen samt inneha 
den höga underrättelseutbildning som erfordras. 

6.5 Nyttjandet av överraskning och vilseledning 
 
Upprorsrörelsens natur, strategi och metoder genomsyras av överraskning och 
vilseledning. Anmärkningsvärt är att DO och upprorsbekämpningsteorierna inte i lika 
stor utsträckning förefaller att belysa den delen ur krigföringens principer. Således finns 
det möjligheter att tolka det som att upprorsbekämpningsteorierna till naturen är 
reagerande istället för agerande. En annan tolkning kan vara Keegans påstående om att 
det finns grundläggande kulturella olikheter. I DO eftersträvas överraskning genom den 
organisatoriska förändringen där symmetri kan förändras till asymmetri. En sådan 
förändring kan överraska motståndaren men dilemmat att förändra organisation blir 
högst uppenbart när man beaktar lokalbefolkningens sympatier. Försvarsmaktens 
erfarenheter visar att de fredsbevarande förbanden i Kosovo har svårt att genomföra 
överraskande operationer eftersom att lokalbefolkningen vidarebefordrar information 
och egna observationer till ledarna för de olika etniska parterna.223 Trinquier har 
följaktligen en poäng med svårigheten att uppnå överraskning. Å andra sidan var 
överraskning en av de principer som hyllades av fransmännen under stridigheterna i 
Algeriet varför man bör beakta skillnaden mellan upprorsbekämpning i teorin och i 
praktiken.224 Intressant är även Trinquiers påstående om att den upprorsbekämpande 
sidan endast kan överraska upprorsrörelsen med val av metod. Synpunkten skulle 
kunna vara värdefull vid studier om man med effekttänkande som metod kan uppnå 
större överraskning på upprorsrörelsen än med enbart militära maktmedel. Jag tolkar 
konceptet DO och utvecklingen från manöverkrigföringen att det istället för att 
överraska genom ett högt tempo tydligare överraskar genom ett oväntat uppträdande till 
tid, rum och sätt.225 
 
Noterbart är även den konstanta frånvaron av vilseledning i konceptbeskrivningen av 
DO och i upprorsbekämpningsteorierna. Det förefaller som att det inte finns utrymme 
                                                 
222 Ulfving, Lars, 2003, Wilderness of mirrors, Operational-Strategic Intelligence Theory, Empiricism, and 
Methodologogy (Stockholm: Försvarshögskolan). s. 70. 
223 Författarens anmärkning: Egna observationer under utlandstjänstgöringar i Kosovo. 
224 Rekkedal, Nils Marius och Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok operationskonst, Utvecklingen av 
operationskonsten och dess teorier. s. 263. 
225 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer. s. 38. 
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för effektiv vilseledning inom upprorsbekämpningen. Det kanske är som inom 
konventionell krigföring att det är ett nedprioriterat område och mest uppmärksammat 
hos nationer som till exempel Ryssland där ”maskirovka” anses som krigskonstens 
viktigaste princip.226 

6.6 Kraftsamling 
 
En av styrkorna med DO är möjligheten att kunna kraftsamla eller sprida förbandet 
beroende på läge och hotbild. Den här utspridningen kan å ena sidan uppfattas som 
nydanande, men å andra sidan även som tidigare prövad verksamhet om det ses i ljuset 
av till exempel infiltrationstaktiken. Utvecklingen av att antalet soldater blir färre per 
kvadratkilometer är inte förvånansvärt. Det är en fullt naturlig utveckling sedan 
trendbrottet i början på 1900-talet när vapnen blev dödligare och tvingade enheterna till 
utspridning.227 Det intressanta nu är att motståndarens eldkraft inte är den största faktor 
som driver utvecklingen av DO mot större utspridningen utan istället en egen vision. 
Med DO kan nu de upprorsbekämpande styrkorna skapa ett dilemma för upprors-
rörelsen om vilket typ av hot de kan möta under Maos olika skeden. Utmaningen blir 
hur att utforma doktriner och metoder eftersom att konceptet bygger på decentralisering 
och självsynkronisering. På vilken nivå skall det då fattas beslut om utspridning eller 
kraftsamling och vilka är beslutsindikatorerna för det? Inom konventionell krigföring 
kraftsamlar man i syfte att nå ett avgörande vilket även är tillämpligt inom 
upprorsbekämpning. Upprorsbekämpning är ändå mera komplext, vilket teorierna visar, 
avseende vilka resurser som skall vara territoriella och vilka som skall vara mobila. På 
motsvarande sätt kan även DO:s uppträdande vara kontraproduktivt om enheterna 
bygger upp ett förtroende till lokalbefolkningen och därefter lämnar området. Det här 
dilemmat måste man ta ställning till i framtida tankar om konceptets praktiska 
utnyttjande i upprorsbekämpning.  
 
Upprorsbekämpningsteorierna understryker möjligheten att kunna kraftsamla till tid 
och rum med följden att risktagning är naturligt och att hela operationsområdet inte kan 
behärskas. I det ljuset förefaller konceptet DO uppfylla de krav som erfordras för att 
kunna vinna kriget. Förutsättningar till kraftsamling finns inom DO både lednings-
mässigt och transportmässigt men frågan är vilken på vilket sätt ger kraftsamlingen 
resultat inom Small Wars? Linds syn från manöverkrigföringsfilosofin och 3GK 
framhåller vikten av att det främst är en mental kraftsamling. I konceptbeskrivningen 
och i den rådande debatten är kraftsamlingen och visionen för det föremål för 
diskussion. Det kan finnas risk för att man fokuserar på visionen om kraftsamling som 
en målbild för fysisk truppsammandragning. En sådan sammandragning kan utsättas för 
friktioner i verkligheten och speciellt i den komplexa miljön som råder i Small Wars. 
Målbilden över hur att egentligen växla från liten och lätt till större och tyngre i en 
komplex miljön förefaller att vara obesvarade för närvarande. Jag anser att fokus 
egentligen bör vara på att analysera möjligheterna till kraftsamling av bekämpnings-
förmågor till tid och rum. Återigen är det upprorskrigets komplexitet som försvårar 
analysen med anledning av att många uppdrag löses mera optimalt med enheter på 
markarenan som kan genomföra an graderad insats. Oavsett teknologisk utveckling 
                                                 
226 Ulfving, Lars, 2003, Introduktion till den ryska krigskonsten (Stockholm: Försvarshögskolan). s. 47-48. 
227 Dupuy, Trevor, N, 1984, The evolution of weapons and warfare (Fairfax, VA: Hero Books). s. 288-289. 
Figur 2. 
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kommer inte stridsmedel att kunna jämföras med en människas möjlighet att förhålla 
sig till en situation och värdera graden av insats. Det här resonemanget bygger ånyo på 
att uppdragstaktiken tillämpas för att annars kan människan värdera en situation lika 
digitalt som ett zonrör. 

6.7 Kombinerade vapen 
 
Att DO är en utveckling av manöverkrigföringsfilosofin är tydligt vid analysen av 
kombinerade vapen. Den tyska infiltrationstaktikens tankar där enheter på lägre nivå 
kunde planera och utnyttja olika former av bekämpningsförmågor är högst påtagligt i 
konceptet DO. Möjligheten att utnyttja kombinerade vapen är väsentlig mot bakgrund 
av Harkavys och Neumans beskrivning av Small Wars där avancerade vapensystem kan 
förekomma trots att konflikten utkämpas i infrastrukturell medeltid. Även om 
upprorsrörelsen försöker att undgå bekämpning genom rörlighet och olika taktiska 
anpassningar skapar till exempel hotet från luftarenan ett dilemma för upprorsrörelsen. 
Thompson understryker den psykologiska effekten som luftarenan kan skapa och även 
Lind framhåller att dilemmat som skapas av kombinerade vapen är en av de centrala 
tankegångarna inom manöverkrigföringen. Teoretiker och sakkunniga förefaller att vara 
eniga om att kombinerade vapen erfordras men det verkar i dagens debatt övergå till en 
debatt kring effekt och kostnad. Således ifrågasätts effekt och kostnad från strategisk 
nivå vilket kan resultera i begränsade förmågor i operationsområdet.228 Problemet med 
begränsade förmågor för den operativa chefen i konfliktområdet är att stridigheter i 
Maos första skede kan bli högintensiva lokalt samt att upprorsrörelsen kan kraftsamla 
sina enheter i skede tre. Kombinerade vapen som till exempel understöd från luftarenan 
har högre effekt om upprorsrörelsen kraftsamlar men behovet föreligger inom alla 
Maos skeden.229 Jag anser att DO har en möjlighet att kunna utnyttja dagens 
högteknologiska utveckling och fullt ut inkludera kombinerade vapen under förut-
sättning att inte strategiska nivån tillämpar restriktioner för understödssidan. 
 
För marinkåren är det ett naturligt steg att utveckla effekten från kombinerade vapen 
eftersom att både sjö- och luftarenan genom historien har funnits som en egen ingående 
förmåga. Erfarenheterna drogs tidigt under ”Banana Wars” och har utnyttjats genom 
historien. En skillnad mellan försvarsgrenarna visade sig under Vietnamkriget när U.S 
Air Force fortsatte att tillämpa doktriner och luftmaktsteorier från konventionell 
krigföring vilket resulterade i fokus på strategisk bombning.230 DO kan med sin 
utgångspunkt från CAP och upprorsbekämpning utnyttja erfarenheter av understöd från 
artilleri, flyg och fartygsartilleri. Med det moderna tekniksprånget finns det även 
möjligheter till understöd av missiler för att säkerställa understöd. Med DO finns det 
förutsättningar att betrakta utvecklingen som ett stort steg att förändra taktiken, och inte 
som i många andra fall, att tvinga in nya vapensystem i den gamla taktiken.231 Oavsett 
teknikutvecklingen i historiskt perspektiv så är en stor anledning till att militära enheter 
kraftsamlas rädslan för att motståndaren kan uppnå lokal överlägsenhet. Det är en av de 
faktorer som kan benämnas som krigets natur. I det sammanhanget anser jag att man 
                                                 
228 Försvarshögskolan, Kurs C13-A, seminarium 2006-04-05. Exempel är avsaknaden av eldrörsartilleri 
under Operation Anaconda i Afghanistan 2001 och understöd med AC 130 gunship i Somalia 1993. 
229 Corum, James, S och Johnson, Wray, R, 2003, Airpower in Small Wars, Fighting Insurgents and 
Terrorists (Lawrence: University Press of Kansas). s. 428. 
230 Ibid. s. 268. 
231 Dupuy, Trevor, N, 1984, The evolution of weapons and warfare. s. 303-304. 
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bör reflektera över att den utökade ambitionen med DO avseende utspridning är 
beroende på tillgängligheten av understöd. Om inte verkansförmågan kan säkerställas 
dygnet runt i alla olika väder och miljöförhållanden så faller konceptets grundidé. 
Tillgänglighet är dock inte allt eftersom att utnyttjande även bör beaktas i ljuset av vad 
Thompson och Trinquier understryker om faran med urskiljningslös förstörelse. Ett 
oinskränkt utnyttjande kan vända befolkningens sympatier och påverka den operativa 
och strategiska bilden vilket exempel från Irak visar. 
 
Kombinerade vapen har ett taktiskt och fokus och upprorsbekämpningsteorierna tar upp 
värdet av till exempel helikoptrar och flygplan. Galula tar upp aspekten av att 
informations-, propaganda- och även ekonomiska operationer skall vara en naturlig del 
i upprorsbekämpningen. På motsvarande sätt understryker Thompson vikten av att 
utnyttja lokalrekryterade styrkor för att bekämpa upprorsrörelsen samt införskaffa 
underrättelser. Inom den militärteoretiska debatten fokuseras det huvudsakligen kring 
hur integreringen mellan försvarsgrenar och vapenslag skall ökas för att nå allsidighet 
och högre effekt.232 Mot bakgrund av CAP och konceptet DO samt 
upprorsbekämpningsteorierna kan nästa steg vara att inkludera även politiska, 
ekonomiska medel samt lokala styrkor inom terminologin för kombinerade vapen. 
Eftersom att DO även understryker utspridningen och närheten till lokalbefolkningen 
kan lokalrekryterade styrkor i vissa mått betraktas som ett större styrketillskott än 
västerländska högteknologiska system. Här finns alltså möjligheten att slå motståndaren 
med hans egna medel. 
 
Effekttänkandet är beroende av en djup kunskap om motståndaren och en förståelse för 
orsak och verkanssammanhang. DO har en möjlighet att bidra med en sådan kunskap 
men jag anser att det är svårt att för närvarande bedöma i vilken utsträckning som 
konceptet i realiteten kan anses som effektbaserat i sig självt. Jag anser att DO redan 
har en intention om att innehålla de fyra komponenterna informationsöverläge, 
effektbaserad planeringsprocess, dynamiskt och situationsanpassat genomförande och 
precisa bedömningar i rätt tid som Joint Forces Command (JFCOM) anser finns i 
effekttänkandet.233 Även om det är svårbedömt tror jag att DO med sin närvaro i 
regionen kommer att kunna bidra med bedömningar om sekundäreffekter vilket är 
viktigt för högre chef vid ett utvecklat effekttänkande.234  
 
Avslutningsvis bör den upprorsbekämpande sidan inte för trångsynt fokusera på 
upprorsbekämpningsteorier som ser luft- och sjö arenan i stora delar som enbart 
understöd. I dagens komplexa operationsmiljöer finns det inslag av avancerade 
vapensystem och inhyrda privata säkerhetsföretag. Om inte marin- och luftoperativ 
kontroll upprättas över tiden påverkar det den markoperativa kontrollen och dess 
möjligheter att få understöd av bekämpningsförmågor.  

                                                 
232 Widén, Jerker och Ångström, Jan, 2004, Militärteorins grunder. s. 150-151. 
233 Cedergren, Anders och Pappila, Ove, 2005, Effekttänkande ett resultatinriktat förhållningssätt?. s. 21-
22. 
234 Sekundäreffekter är de effekter som uppkommer någon annanstans än där den huvudsakliga handlingen 
har utförts. s. 22. 
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6.8 Kritiskt betraktande av konceptet DO 
 
Med anledning av tidigare nämnda förhållande om att DO för närvarande främst är en 
intern konceptutveckling inom marinkåren hålls naturligtvis även kritiken även den i en 
inre krets. Den kritik som kan uppfattas är bland annat William S. Lind som anser att 
det inte är någonting nytt. Han relaterar till tidigare genomförda försök inom 
marinkåren men jag anser att hans kritik även kan ses i ett bredare historiskt perspektiv 
mot bakgrund av till exempel utnyttjande av specialförband och även den tyska 
infiltrationstaktiken. Lind har en poäng med att marinkårens presentation av det här nya 
konceptet kanske i ett historiskt perspektiv inte är något nytt. Det finns alltså en risk för 
att man kan betrakta konceptet som metaforen ”an old wine with a new bottle”.  
Självständiga mindre enheter som löser kvalificerade underrättelse- och bekämpnings-
uppgifter har nog funnits sedan urminnes tider och ser man till utvecklingen av 
specialförbanden under de senare åren förefaller det som att marinkåren vill närma sig 
ett sådant operationellt uppträdande. 
 
En annan kritiker är militärteoretikern Milan Vego som anser att oavsett marinkårens 
konceptbeskrivning om att kunna uppnå operativa och strategiska effekter så kan endast 
taktiska effekter uppnås. Hans argument är att DO enbart ger taktiska underrättelser 
eftersom att enheterna uppträder i ett lokalt område i operationsområdet och där främst 
mot motståndaren i fysisk bemärkelse.235 På motsvarande sätt argumenterar han för att 
det understöd som ges, oavsett vilken nivå som understödjer enbart ger en taktisk effekt 
eftersom att för att uppnå en operativ effekt bör bekämpningsförmågan planeras av den 
operativa nivån. Även Vego har en poäng med det även om marinkåren faktiskt 
understryker att tanken är att taktiska enheter skall ha en operativ förståelse. Jag menar 
att man bör reflektera över om inte en sådan operativ förståelse är lättare att uppnå vid 
konventionell krigföring men mycket svårare vid upprorsbekämpning som innehåller 
andra dimensioner än enbart militära. 
 
Min personliga kritik för att komplettera militärteoretikerna efter att ha undersökt 
konceptet är tvådelad. Det första är komplexiteten och det andra är konceptets 
grundpelare i form av uppdragsfilosofin. Komplexiteten är stor i form av 
kommunikationssystem uppbyggt i ett nätverk som skall ge både horisontell och 
vertikal kommunikation. Utmaningen anser jag vara stor även om marinkåren har för-
delen med att ha professionella underofficerare och soldater. Man kan begrunda om det 
verkligen blir människan eller tekniken i centrum för att lyckas med konceptet. På 
motsvarande sätt anser jag att man kan reflektera över om marinkåren, trots att de anser 
sig tillämpa uppdragsfilosofin, i realiteten kommer att överlåta och utveckla ansvaret 
för lägre chefer på taktisk nivå. Uppdragsfilosofin i Sverige har en utformning, men 
min personliga erfarenhet är att den inte är helt jämförbar med marinkårens tillämpning. 
Jag skulle vilja påstå att vi har en djupare insikt om den tyska infiltrationstaktiken 
medan det inom marinkåren till viss del enbart är historiska och teoretiska förebilder.  

                                                 
235 Vego, Milan ur Gilman, Brian, L, 13 February 2006, Distributed Operations: Translating Tactical 
Capabilities into Operational Effects (Newport: Naval War College), Marine Corps Warfighting 
Laboratory. Hämtat från  
http://www.mcwl.usmc.mil/Gilman%20-%20Distributed%20Operations%20Paper%20-%20Final.pdf  
2006-05-03. s. 12. 
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7.  Avslutning 

7.1  Vad visar då undersökningen om DO? 
 
Jag anser att undersökningen visar att Distributed Operations som metod har relevans 
inom upprorsbekämpning. Främst för att Small Wars måste utkämpas annorlunda än 
konventionella krig och att ett nytt förhållningssätt finns närvarande i 
konceptbeskrivningen. Konfliktmiljön i Small Wars är komplex och taktiska beslut kan 
få strategiska konsekvenser. Distributed Operations som koncept baseras på 
utspridning över ytan med möjligheter till förstärkning av verkanssystem eller andra 
enheter. Den här utspridningen kan ge förutsättningar för bättre fattade taktiska beslut. 
Utspridningen i mindre enheter ger även en närhet till lokalbefolkningen vilket 
resulterar i en ökad förståelse för kulturella aspekter och lokalbefolkningens situation. 
Den utökade förståelsen ger en möjlighet att erövra befolkningens stöd vilket är primärt 
inom upprorsbekämpning. Distributed Operations ger även med sin utspridning och 
historiska förebild CAP en förmåga att kunna inhämta underrättelser på taktisk nivå 
som möjliggör insättande av verkanssystem mot motståndarens kritiska sårbarheter 
eller andra maktmedel i form av ekonomiska eller sociala åtgärder. Maos tre skeden i 
den långdragna strategiska revolutionära har givit upprorsrörelsen en möjlighet att 
kunna välja en taktik som har varit ogynnsam för den upprorsbekämpande sidan. Med 
Distributed Operations finns det möjligheter att kunna verka asymmetriskt eller 
symmetriskt inom de områden där upprorsrörelsen tidigare hade initiativet. Distributed 
Operations ger även en möjlighet att kunna anpassa agerandet till lokala förutsättningar 
beroende på upprorsrörelsens uppträdande utefter Maos skeden. Man kan beskriva det 
som att Distributed Operations delvis ytterligare tagit in västvärlden i 4GK vilket 
tidigare har varit förbehållet upprorsrörelserna. Distributed Operations har även 
förutsättningar för ett effekttänkande eftersom att det har många likheter och just nu 
uppfyllda förutsättningar med bland annat synen på teknik, underrättelser och 
bekämpning. Däremot så kommer inte Distributed Operations oavsett hur metoder och 
medel att utvecklas i framtiden att kunna lösa det tidlösa problemet upprorsbekämpning 
eftersom att nyckeln är ett utnyttjande av ekonomiska och diplomatiska maktmedel för 
att nå en politisk lösning. Distributed Operations kan däremot utvecklas som ett bättre 
alternativ än dagens konventionella uppträdande för det militära maktmedlet i syfte att 
understödja de övriga medlen även om det återstår stora teknologiska utmaningar.   

7.2 Reflektioner  

7.2.1 Reflektion över tekniken och människan 
 
Distributed Operations är ett koncept som består av två ytterligheter. Den ena är 
människan och dess kapacitet att själv värdera och tolka en situation med bland annat 
kulturell och språklig förståelse. Det andra är dagens och även morgondagens 
teknologiska möjligheter som skall sammanbinda enheter i nätverk för att skapa ett 
informations- och ledningsöverläge. Ovanpå det skall den lägsta enheten på taktisk och 
stridsteknisk nivå kunna nyttja bekämpningsförmågor som tidigare har varit förbehållna 
en högre operativ nivå. Att konceptet Distributed Operations i sig är föremål för 
diskussion är inte förvånansvärt och komplexiteten ökar avsevärt när man värderar 
konceptet mot upprorsbekämpning som är ett tidlöst problem. Upprorsbekämpning som 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Notation: 299/6:1  
Major Mika Ihalainen 
ChP 04-06 2006-05-31 sidan 62 av 70 
 
 
nu är i fokus inom den militärteoretiska debatten verkar ha ett flertal förespråkare för 
människan i centrum och där tekniken uppfattas som en börda eller begränsning. Den 
här diskussionen förefaller inte att vara ny, utan tekniken har ofta varit en stor del av 
det ”förändringsdike” som skall passeras av olika organisationer under bland annat 
reformeringar. Uppfattningen om att högteknologin är en stor friktion anser jag vara ett 
felaktigt sätt att förhålla sig till exempel Distributed Operations eftersom att både 
manöverkrigföringsfilosofin, infiltrationstaktiken och Combined Action Program 
kretsar kring människan. I grund och botten är det oftast människan som ändå är i 
centrum. Däremot behöver människan teknologiska system som stöd för att kunna 
utnyttja uppkomna möjligheter i operationsområdet. Både infiltrationstaktiken och 
Combined Action Program uppvisade begränsningar på grund av att det inte fanns ett 
stöd för att kunna utnyttja de tillfällen som människan upptäckte varför teknologin är en 
förutsättning för utveckling. Men otvivelaktigt uppstår ofta diskussioner vid 
reformeringar om begränsningar med högteknologin. På motsvarande sätt lyfts ofta 
teknologins tillkortakommanden fram efter olika kampanjer, men det kan mycket väl 
vara att de högljuddaste kritikerna inte har förståelse för den moderna teknologins 
möjligheter. Jag anser att det är mera politiskt korrekt att belacka högteknologin men 
det intressanta är att synen på högteknologi förefaller att vara en generationsfråga inom 
Försvarsmakten. 

7.2.2 Reflektion över uppdragstaktiken och effekttänkandet  
 
Distributed Operations belyser frågan om manövertänkandet och uppdragsfilosofin 
med anledning av pågående debatt inom amerikanska marinkåren. Svenska 
Försvarsmakten har en bra grund som utgångspunkt eftersom att den svenska 
krigskonsten sedan lång tid tillbaka har utgått från människan och uppdragstaktiken. 
Min uppfattning är att Försvarsmakten redan nu utnyttjar manöverkrigföringen till stora 
delar på alla nivåer och framförallt synen på uppdragstaktik och decentraliserad 
ledning. Den diskussion som finns inom amerikanska marinkåren om graden av ansvar 
på lägre nivå skulle inte förekomma i lika hög grad i den svenska militärteoretiska 
debatten. Vid ett eventuellt framtida implementerande av motsvarande koncept som  
Distributed Operations i Försvarsmakten finns redan synen på människan och 
uppdragstaktiken att utgå ifrån. Likaledes har svenska chefer och soldater en högre 
förståelse för helheten och tankesättet att förstå operativa målsättningar samt att värdera 
dem mot motståndarens kritiska sårbarheter. Det som noteras och kan vara lite 
oroväckande är de friktioner som uppstår vid införandet av kvalificerade lednings- och 
bekämpningssystem inom Försvarsmakten. Jag anser att diskussionen inom marinkåren 
om hur mycket man kan förvänta sig att officerare och soldater skall behärska inom sin 
profession, kan vara en varningsklocka för Försvarsmakten med anledning av vårt 
konservativa personalförsörjningssystem baserat på värnpliktsförsvar.  
 
Distributed Operations är även intressant ur perspektivet om introducerandet av 
effekttänkande inom Försvarsmakten. Effekttänkandet är för närvarande till stora delar 
en abstrakt teoretisk diskussion som har en tendens att belysa främst den strategiska 
nivån och andra maktmedel än det militära. Ett av effekttänkandets kännetecken är att 
begreppet sträcker sig från strategisk till taktisk nivå och där förefaller koncept som till 
exempel Distributed Operations att konkretisera begreppet effekttänkande inom det 
militära maktmedlet. Distributed Operations har en rad likheter med både effekt-
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tänkande och manövertänkande varför en uppföljning av de amerikanska försöken 
verkar vara högst intressanta. Tanken är ju att vid effekttänkande skall nationens alla 
resurser utnyttjas i olika typer av konflikter. Även om en stor del av effekttänkandet 
just nu kretsar kring alternativa lösningar än det militär maktmedlet ser jag att koncept 
som Distributed Operations i framtiden kan bidra till en utveckling av effekttänkandet. 

7.2.3 Reflektion över upprorsbekämpning 
 
Upprorsbekämpning som för närvarande är föremål för militärteoretiska debatter i 
omvärlden möts med total likgiltighet inom Försvarsmakten och berörs inte i våra 
doktriner. Det intressanta är att svenska insatsförband per definition på taktisk nivå har 
deltagit i upprorsbekämpning i flera olika operationsområden under den senare tiden. 
Jag anser att det är tydligt att verksamheten som vi deltar i där uppfattar vi att det är 
fredsbevarande eller fredsframtvingande men inte som upprorsbekämpande. Frågan är 
ändå om det inte är så att vi har närmat oss uppgifterna inom upprorsbekämpning i 
exempelvis Afghanistan och Kongo även om det har skett under FN-mandat. Det finns 
självklart historiska och politiska förklaringar till vår syn vad vi uppfattar oss deltaga i. 
Anmärkningsvärt är det ändå att Försvarsmakten inte studerar upprorsbekämpnings-
teorierna som är skrivna av bland annat Sir Thompson, David Galula och Trinquier.   

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Mitt arbete har syftat till att undersöka på vilket sätt Distributed Operations kan bidra 
till upprorsbekämpning i en allt mer komplex miljö där tidlös gerillataktik möter hög-
teknologi. Uppsatsen gör inte anspråk på att vara heltäckande med anledning av ämnets 
bredd varför det finns behov av ytterligare forskning. Jag har pekat på att Distributed 
Operations kan tillföra något nytt inom upprorsbekämpningen men det finns tre 
områden som jag anser ytterligare behöver utforskas. Det första är konceptets kärna i 
form av om Distributed Operations är en förmåga eller en metod? Att det för 
närvarande råder en viss osäkerhet inom marinkåren visar den pågående interna 
debatten i officiella militärtidskrifter. Det andra är diskussionen om asymmetri och 
symmetri inom Distributed Operations och upprorskrigföringen. Vad innebär det att 
motståndaren utnyttjar asymmetrisk krigföring och jag väljer att möta honom 
asymmetriskt? Var går då gränsen för att vår kamp övergår i symmetri eller passerar jag 
det och möter honom asymmetriskt? En sådan abstrakt militärteoretisk undersökning 
kräver ett större djup än vad min undersökning har medgivit. Det tredje området när vi 
väl har ökat kunskapen om konceptet är kopplingen till effekttänkandet och på vilket 
sätt som Distributed Operations kan bidra till ett ökat effekttänkande? Jag skulle vilja 
se fortsatt forskning inom dessa tre huvudområden för att öka kunskapen inom 
Försvarsmakten om Distributed Operations som ett alternativ till konventionellt 
tänkande. 

7.4 Arbetet med uppsatsen 
 
Mitt intresse för Distributed Operations väcktes i samband med militärteoretiska 
studier om upprorsbekämpning på Försvarshögskolan. I Marine Corps Gazette 
publicerades marinkårens årliga vision och där underströk amerikanska marinkårens 
chef att konceptet Distributed Operations skulle fortsätta att utvecklas. Jag noterade i 
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mina eftersökningar om begreppet att det inte var särskilt utbrett men att det ofta för-
knippades med upprorsbekämpning varför jag såg möjligheten till att öka mina 
kunskaper inom de två områdena.  
 
I mina eftersökningar möttes jag av minimalt med källor som kunde ge mig inblick i 
Distributed Operations samtidigt som källorna om upprorsbekämpning var oändliga. 
Att koppla samman två komplicerade fenomen gav mig inledningsvis huvudbry men så 
småningom utnyttjade jag perspektivet manöverteori med motivet att Distributed 
Operations är en utveckling på manöverkrigföring. Arbetet har under resans gång lärt 
mig mycket om både Distributed Operations och upprorsbekämpning även om frågorna 
är flera än svaren. Många militärteoretiker har synpunkter på upprorsbekämpning och 
då framförallt på andra nationers tillkortakommanden. Ofta framförs krav på alternativ 
strategi och taktik samt även betydelsen av andra maktmedel förutom det militära. Min 
uppsats påvisar att det är riktigt att söka alternativa vägar och att andra maktmedel är 
nödvändiga med anledning av lokalbefolkningens betydelse i upprorsbekämpning. Jag 
påstår även att konkreta lösningar på ett tidlöst problem är svåra att hitta och frågan är 
om det överhuvudtaget går.  
 
Jag har även lärt mig att Distributed Operations har många kännetecken av äldre 
koncept och att det som nu presenteras med största sannolikhet inte är någonting nytt. 
På motsvarande sätt har jag under arbetets gång upptäckt att 
upprorsbekämpningsteorierna har samma frågor och svar som kan ses i dagens moderna 
militärteoretiska debatt om aktuella konflikter. De problem som USA ställs inför i Irak 
idag är snarlika de i Vietnam för fyrtio år sedan. Att komma till insikt om att 
Distributed Operations och upprorsbekämpningsteorierna är ett försök till att lösa ett 
problem som inte tidigare i historien har lösts kan ge en viss uppgivenhet. Om inte 
annat kanske trösten är att vi inte behöver betrakta oss själva som dummare än tidigare 
generationer. 
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Bilaga 1 Förkortningslista 
  
 
ARVN Army Republic Vietnam 
CAP Combined Action Program 
CETO Center for Emerging Threats and Opportunities 
CIA Central Intelligence Agency 
COIN Counterinsurgency 
DO Distributed Operations 
EBO Effect Based Operations 
EU European Union 
FN Förenta Nationerna 
HUMINT Human Intelligence 
HVT High Valuable Target 
IRA Irish Republic Army 
JFCOM Joint Forces Command 
NATO North Atlantic Treaty Organisation  
NEO Noncombatant Evacuation Operation 
NCW Net Centric Warfare 
MEB Marine Expeditionary Brigade  
OIF Operation Iraqi Freedom   
USMC U.S. Marine Corps 
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
SOG Special Operations Group 
SWM Small Wars Manual 
MCWL Marine Corps Warfighting Laboratory 
1GK 1:a Generationens Krigföring  
2GK 2:a Generationens Krigföring  
3GK 3:e Generationens Krigföring 
4GK 4:e Generationens Krigföring 
 
 


