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Begreppet Counterinsurgency har fått stor uppmärksamhet, speciellt efter NATOs operationer 

i Afghanistan och Irak. Sedan den svenska Försvarsmakten ingått som medlem i NATO- 

samarbetet PFP (Partnership for Peace) är även Sverige sedan en tid tillbaka involverade i 

konflikten i Afghanistan. Mycket av det doktrinära arbetet i länder, involverade i dessa 

konflikter, har varit inriktat mot irreguljära konflikter och Counterinsurgency-operationer. 

Stora mängder forskning görs inom ämnet bland annat av den franska COIN-teoretikern 

David Galula. Galula utkom 1964 med sin bok Counterinsurgency Warfare: Theory and 

Practice, och är internationellt erkänd som ett av de stora namnen inom COIN-teorin. 

Den sovjetiska invasionen av Afghanistan är en av modern tids största militära operationer. 

Stora delar av de moderna COIN-teorierna kan tillämpas på konflikten, både ur en 

analyssynpunkt samt ett lessons learned perspektiv. 

Konflikten, tillsammans med Vietnam gav ett nyvaknande inom COIN i västvärlden. 

 

Metoden som använts är en kvalitativ historisk textanalys 

 

Resultatet visar att de sovjetiska metoderna och de sovjetiska enheterna hade bristande 

förmåga att anpassa sig till en ny typ av uppror, och att bara delar av Galulas teorier går att 

spåra i de sovjetiska metoderna, ibland i en annan tillämpning än vad Galula rekommenderar 
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Sovjetunionen och Galula: 
Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979-1989 

 

Inledning 

David Galula, fransk militär och konflikteoretiker gav 1964 ut sin bok Counterinsurgency 

Warfare. I boken presenterar Galula sina erfarenheter och teorier kring Counter insurgency, 

Upprorsbekämpning. Dessa erfarenheter har insamlats från flertalet krig och konflikter som 

han deltagit i eller observerat, bland annat den franska upprorsbekämpningen i Algeriet under 

senare delen av 1900- talet, kriget i Vietnam samt det grekiska inbördeskriget. I sin bok 

beskriver han upproret i flera steg, från start till slut, samt metoder för upprorsbekämpning. 

Han anger även flera teorier om hur motståndsmän/insurgenter använder sig av olika metoder 

och hur dessa grupper beter sig för att starta ett uppror. Galulas teorier är en av de teorier som 

svenska officerare utbildas i under Officersprogrammet, och många andra nationer använder 

hans teorier för implementering i egna doktriner och reglementen
1
. 

 

Under det kalla kriget mellan Sovjetunionen och Väst pågick en lång rad mindre konflikter. 

Detta kalla krig tog sitt uttryck ibland annat den Amerikanska Reagandoktrinen som hade till 

syfte att hindra kommunistisk utbredning och stödja antikommunistiska gerillor och 

organisationer. På sovjetisk sida var saken det motsatta, de försökte stödja kommunistiska 

regimer och organisationer. Ett av de största stödföretagen den sovjetiska staten och regimen 

företog sig var stödet till Afghanistan och det kommunistiska partiet i Afghanistan, Peoples 

Democratic Party Afghanistan, PDPA. Sovjetunionen hade ett nära samarbete med den 

afghanska regeringen och investerade stora mängder pengar samt bidrog med stora mängder 

civila och militära experter i landet. Dessa experter fanns i landet under lång tid, den största 

koncentrationen uppnåddes tiden mellan 1955 fram till 1978. Under 1978 genomförde PDPA 

en kupp med stöd från den afghanska armén, kuppen fick benämningen Saur upproret. Efter 

upproret implementerade den nya regeringen, som leddes av Muhammad Taraki, en rad stora 

förändringar, bland annat stora landreformer och olika lagar och regler som reglerade 

giftermål. Stora delar av de förändringar som PDPA genomförde sågs av den breda 

befolkningen som anti islamistisk och som ett hinder för deras muslimska livsstil.  

Afghanistan är ett land där religion har mycket stor betydelse, och stora delar av befolkningen 

är djupt troende.
2
 Den nya regeringens reformer gjorde att religiösa grupper under mitten 

1978 började bedriva organiserat motstånd och uppror i delstaten Nuristan, nordvästra 

Afghanistan. Den sittande regeringen, under den ny tillsatta presidenten Hafizullah Amin, 

lyckades inte hantera upproret utan begärde under 1979 begränsat militärt stöd av 

Sovjetunionen. Detta stöd var till en början begränsat till mindre militär inblandning vilket 

innebar träning av den afghanska armén som huvudsaklig sysselsättning.  

  

                                                           
1 Kursbeskrivning 1OP144 
2 Artemy M. Kalinosvky  A Long Goodbye, President and fellows of Harvard college, 2011 sid 
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Den sovjetiska närvaron ökade successivt mot att allt mer ta en aktiv roll i den fullskalig 

konflikt som Afghansitan utvecklades till. Denna strid ledde till att Sovjetunionen tvingades ta 

till allt mer direkta stridigheter mot insurgenter, samt att allt mer involvera sig militärt i 

området
3
.  

 

Disposition 
I första delen av denna uppsats finns bakgrundsbeskrivning, uppsatsens disposition, syfte och 

frågeställning samt en metodbeskrivning med metoddiskussion. Denna metoddiskussion innehåller 

även en litteratur och källanalys. I första delen finns även ett urval av tidigare forskning som gjorts 

inom området beskriven. 

 

I andra delen finns en beskrivning av Galulas teori tillsammans med sammanfattningar av andra COIN 

teorier. 

 

I den tredje delen finns vidare information av Galulas teorier samt analys av empirin.  

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion samt förslag på fortsatt forskning tillsammans med 

källhänvisning och litteraturförteckning. 

 

Problemformulering 
Sedan 2001 har den Sverige haft en truppnärvaro i Afghansitan, i Sammarbete med Nato inom 

ramarna för Partnership for Peace. Den svenska närvaron påverkas kraftigt i dag av tidigare 

interventioner och den kulturella påverkan dessa interventioner haft på landet, både då 

avseende vapen från tidigare konflikter, samt metoder, att de irreguljära element som är 

motståndare i dag haft möjlighet att utveckla och förfina dessa metoder.  Konsekvenserana 

efter den tidigare konflikten resonerar in i den nuvarande, och ger allvarliga problem för 

fortsatta insatser i regionen. 

 

Syfte/frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om de sovjetiska metoderna för upprorsbekämpning kan 

spåras till Galulas teorier och huruvida de fick något resultat och om bristen på fungerande 

COIN metoder kan förklara varför den sovjetiska insatsen inte fick önskat resultat. Galulas 

teorier har, som tidigare nämnts, påverkat västerländsk militärteori. Samt att frekvensen med 

konflikter där det finns en motståndare som strider som insurgenter eller med rebell metoder, 

varit de huvudsakliga konflikttyper som skett de senaste 20 åren. Denna typ av konflikt ställer 

krav på kunskap inom COIN operationer.   

Stora delar av den svenska Försvarsmakten har ställt om för att mer effektivt kunna verka i 

den här typen av insatsmiljö och vetskap om tidigare konflikter kan och kommer att ha stor 

betydelse för den insatsmiljö som svenska soldater och officerare kan förväntas verka i. 

Afghanistan är, i dessa fall, intressant rent historiskt och nu på grund av att den svenska 

försvarsmakten har stor inblandning samt ett intresse för den rådande konflikten
4
.  

 

                                                           
3 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 
4 Försvarsmaktens hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/ 23/5-2012 kl 23:59  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/
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Frågeställningar som denna uppsats kommer att besvara är:  

- Vilka likheter och skillnader finns mellan den sovjetiska upprorsbekämpningen i 

Afghanistan mellan 1979 och 1989 och Galulas teorier och hans 8 steg för 

upprorsbekämpning
5
?  

 

 

Metodbeskrivning 

I denna uppsats skall de ryska metoderna för upprorsbekämpning analyhserars med Galulas 

teorier om upprorsbekämpning, detta skall undersökas genom en kvalitativ historisk 

textanalys/litteraturstudie. Metoden har valts för att den bäst lämpar sig för ämnet som ”..går 

ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av texternas delar, helhet 

och den kontext vari den ingår”
6
. Uppsatsen kommer att behandla den sovjetiska invasionen 

av Afghanistan och de operationer och åtgärder som gjordes i landet. Går Galulas teorier att 

applicera på de metoder som de sovjetiska enheterna använde i Afghanistan? Textanalysen 

har valts som metod för att kunna hantera den stora mängd text som finns inom ämnet samt 

prövar de teorier som Galula presenterar i sin bok Counterinsurgency Warfare. 

 

Då intresset för konflikten och dess konsekvenser varit högt redan från konfliktens start så 

finns en stor mängd litteratur inom ämnet, denna litteratur är ofta populistiskt skriven, därför 

har jag valt att begränsa arbetets användning av litteratur till den som är skriven av 

vetenskapsmän eller diplomater. Samt en viss mängd journalister Ett problem med litteraturen 

är att det är svårt att få tag på litteratur som visar den sovjetiska sidan, detta primärt på grund 

av den språkliga barriär som uppstår. Svårigheten med att hitta litteratur från sovjetiska eller 

sovjetiska källor gör att det kan ge en felaktig bild av konflikten, då den enbart visar ett 

västerländskt perspektiv. Detta är något som författaren måste förhålla sig gentemot, samt att 

endast nyttja litteratur och artiklar med tydliga källhänvisningar. 

 

En annan metod som kunde ha använts i arbetet är en jämförande studie mellan ett antal 

konflikter eller teorier. Att använda sig av en annan metod hade kunnat stärka de slutsatser 

som senare kommer att dras, detta begränsas av arbetets omfattning och den tid som finns att 

tillgå medger ej att fler teorier prövas eller att andra metoder används.  

 

Vid redovisning av empirin kommer inte hela konfliktens förlopp att redovisas, detta med 

anledning av att konflikten sträcker sig över en väldigt lång tid och många av de händelser 

som inträffade under konflikten inte påverkar analysen eller ger en allt för stor omfattning på 

arbetet. 

 

Uppsatsen stödjer sig på och analyserar utifrån Galulas teorier. Dessa teorier är intressanta 

primärt för att de fått ett uppsving i den moderna utbildningen, och även för att teorierna 

formulerades innan de stora irreguljära krigen/upproren, som skedde under sent 60-tal till 80- 

talets slut, exempelvis konflikten i Vietnam. Galulas teorier formulerades under sent 50-60 tal 

                                                           
5 Galula David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 75-94 
6 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, 2007, s.237 
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med primärt fokus på konflikten i Algeriet, han diskuterar även i sin bok konflikterna och de 

erfarenheter baserat på hans erfarenheter och närvaro vid konflikter i Kina och Grekland.  

 
Galula försöker definiera en rad lagar och regler för upprorsbekämpning och COIN- operationer, samt 

principer för desamma, och i dess förlängning strategi och taktik i denna typ av konflikter.  Galula 

försöker lätta på ”krigets dimma”
7
. 

 

                                                           
7 Carl von Clausewitz, Om Krig, Bok 1, Kapitel 3 sid 23 
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Avgränsningar: 

Uppsatsen avgränsas till David Galulas bok Counterinsurgency Warfare samt till de 

sovjetiska metoderna som användes för upprorsbekämpning under konflikten i Afghanistan 

1979-1989. 

Tidigare forskning 

Det tidigare forskningsläget inom COIN är väldigt brett. Med teoretiker, som förspråkar olika 

metoder och tillvägagångsätt. Den sovjetiska ockupationen och invasionen av Afghanistan har 

även den varit föremål för forskning. Här presenteras några av de mest ledande forskarna 

inom COIN-området. 

 

John Nagl har skrivit boken Eating soup with a knife som avhandlar konflikten i Vietnam och 

i Malaya. I boken presenterar han teorier kring hur upprorsbekämpning skall gå till samt även 

för hur hans teorier skall tillämpas i praktiken. Boken försöker förklara skillnader i 

prestationen bland de brittiska förbanden i Malaya och de amerikanska förbanden i Vietnam 

och hur de försökte besegra kommunistiska uppror. Dessa två konflikter är i grunden väldigt 

olika i hur stora konflikterna blev, även geografiskt samt hur mycket stöd insurgenterna fick 

utifrån. De likheter som Nagl identifierar är sättet de upprorsbekämpande enheterna var 

tvungna att bemöta konflikten. Detta skedde under konflikten i Malaya, flexibelt och med 

lyckad utgång. I sitt första kapitel beskriver han hur den nuvarande forskningen inom militära 

organisationer ser ut, då avseende organisationskultur samt struktur och hur organisationer lär 

sig. Det andra kapitlet i hans bok avhandlar gerillakriget och hur det har förändrats genom 

tiden. Nagl definierar en lyckad upprorsbekämpning som stöd i sin vidare utvärdering av de 

båda konflikternas utfall, samt hur de lyckades utveckla sina egna COIN doktriner. 

Det tredje kapitlet utreder hur de båda upprorsbekämparnas arméer sett ut historiskt, då 

primärt före 1945. Nagl går sedan vidare i sin undersökning med de båda konflikterna, där 

han kartlägger hur och varför de båda upprorsbekämparna anpassade sig gentemot den nya 

typen av motstånd. Slutligen drar han slutsatser kring hur en armé tar åt sig av ”lessons 

learned” då både gällande egen erfarenhet, detta  även gällande andra nationers erfarenheter 

kring COIN operationer, samt hur moderna västerländska arméer hanterar 

upprorsbekämpning.
8
 

 

David Kilcullen presenterar i en artikel en taktiskt förberedande guide för Counterinsurgency 

operationer, detta baserar han på erfarenheter från eget deltagande i denna typ av konflikter. 

Han lägger stor vikt vid att förbereda sig mentalt, att vara påläst på området tillsammans med 

studier av konflikthärden du skall verka i. Han ger en rad rekommendationer för hur man 

tillämpar olika koncept på operationer. I sina slutsatser påtalar han vikten av att använda sig 

av andras erfarenheter i denna typ av konflikter, samt uttalar sig också om hur viktigt det är 

att inte blint följa andras teorier utan att de skall analyseras och tolkas, för att kunna 

appliceras på varje specifik händelse. Nagl menar att du efter ett tag med stöd från teorier kan 

börja skapa dig en egen uppfattning och få förståelse för din specifika region
9
. 

                                                           
8 Nagl. John. Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam : learning to eat soup with a 

knife. Praeger. 2002 sid xvi-xvii 
9 Kilcullen, David. Counterinsurgency. Oxford university press 
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Artemy M. Kalinovsky, skriver i sin bok A long goodbye: the soviet withdrawal from 

Afghanistan, om konflikten, med focus på den sovjetiska reträtten, och de följder det fick för 

landet. Kalinovsky skriver även om den sovjetiska ledningens problematik att avsluta en 

konflikten som redan från start verkade vara hopplös. Vidare skriver Kalinovsky om hur 

konflikten sedan utvecklades, och vilken påverkan detta får på den aktuella konflikten i 

Afghanistan
10

  

 

Begreppsförklaring 

”Insurgent [-gε´nt] (latin insu´rgens, av insu´rgo 'resa sig (mot)'), upprorsmakare i ett 

inbördeskrig eller en mindre intern konflikt.”
11

 

”Mujaheddin [mudʒæ:hidi:´n] (av arabiska mujāhid 'en som kämpar', participform 

av jāhada 'kämpa', oftast i betydelsen 'den som kämpar för tron', 'den som för det heliga 

kriget', dvs. jihād), benämning på olika muslimska aktivistiska grupperingar.”
12

 

Counterinsurgency - Counterinsurgency är medel och metoder för att bemöta och besegra 

uppror 

COIN - Counterinsurgency  

Teori 

” A victory [in a counterinsurgency] is not the destruction in a given area of the insurgent's 

forces and his political organization. ... A victory is that plus the permanent isolation of the 

insurgent from the population, isolation not enforced upon the population, but maintained by 

and with the population. ... In conventional warfare, strength is assessed according to military 

or other tangible criteria, such as the number of divisions, the position they hold, the industrial 

resources, etc. In revolutionary warfare, strength must be assessed by the extent of support 

from the population as measured in terms of political organization at the grass roots. The 

counterinsurgent reaches a position of strength when his power is embedded in a political 

organization issuing from, and firmly supported by, the population.”
13 

Målet 

Målet från både insurgentens sida och upprorsbekämparen är enligt Galula befolkningen. 

Insurgenten är enligt Galula oftast inte starka nog att kunna bekämpa sitt motstånd på ett 

konventionellt sätt där målet är att förgöra militär makt, utan de måste i stället att kontrollera 

befolkningen. Om insurgenten lyckas flytta befolkningens stöd från upprorsbekämparen till 

sig själv får insurgenten ett stöd i sin fortsatta kamp. För upprorsbekämparen handlar det i 

                                                           
10 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye: The Soviet Withdrawal from Afghanistan. Harvard University Press. 2011 
11 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/mujaheddin 10/5-12  kl 10:40 
12 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/insurgent 10/5-12  kl 11:00 
13 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 54-56 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
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stället om att behålla eller få befolkningens stöd
14

 ofta i moderna operationer kallat ”Hearts 

and minds”. 

 

Vad är ett uppror? 

Galulas definition av ett uppror eller Revolutionary war, som Galula skriver i sin bok, är en 

lokal konflikt där den rådande statsmakten utmanas. Den upprorsgrupp eller upprorsmakarna 

som utmanar statsmakten har en drivande agenda att vilja förändra den politiska situationen i 

landet eller regionen. Revolutionary War uppstår när den rådande statsmakten vidtar åtgärder 

för att hindra insurgenterna eller upprorsmakarna att påverka eller förändra deras 

maktutövande
15

. 

Insurgenter, upprorsmakare och upprorsbekämpare 

Galula anser att de två sidorna i ett uppror utkristalliseras till insurgenter/upprorsmän och 

upprorsbekämpare. Insurgenter/upprorsmän som försöker störta eller påverka den rådande 

ordningen i regionen eller landet. Upprorsbekämparna består av lokal polis, militär, statlig 

administration. Upprorsbekämparen har alla medel som staten har tillgängliga till sitt 

förfogande och dess uppgift är att hindra insurgenterna/upprorsmännen
16

.  

Cold/Hot Revolutionary War 

Galula definerar i sin bok två typer av uppror eller revolutionärt krig: 

Cold Revolutionary War
17

 där den politiska makten använder sig av polisiära och politiska 

medel för att hindra en väpnad konflikt. I Cold Revolutionary War har inte insurgenten eller 

upprosmakaren tagit till vapen i sin kamp utan har fortfarande ett relativt passivt uppträdande 

gentemot staten. I Hot Revolutionary War 
18

 har insurgenten tagit till vapen och statsmakten 

använder sig av militära medel för slå mot insurgenten. Syftet med Counterinsurgency, 

upprorsbekämpning, är att militärt säkra ett område för att möjliggöra att staten kan fortsätta 

med ett normalt styre i regionen utan att påverkas av insurgenternas militanta delar. Slutmålet 

med COIN är att insurgenten inte kan påverka befolkningen militärt eller politiskt. 

Upprorsbekämparens medel 

Krigföring och COIN operationer är extremt dyra och kostsamma. Nationen eller de nationer 

som bedriver operationerna måste investera en stor mängd tid, pengar och manskap
19

. Galula 

beskriver i sin bok de fyra huvudsakliga verktygen för upprorsbekämpning och dess olika 

fokuspunkter. Den politiska strukturen med landets högsta ledning, denna del av 

upprorsbekämpningen handlar om policy och representation
20

. Den administrativa byråkratin: 

driver landet och håller tillser att den vardagliga kontrollen över landet fortfarande går att 

                                                           
14 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 4 
15 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 1 
16 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 3-4 
17 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 44 
18 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 50 
19 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 6 
20 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 17-18 
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utöva
21

. Poliskåren och personal i ordningstjänst: är regeringens ögon och öron ute i samhället 

och tillser att den interna ordningen i landet fungerar. Polisen är en av de huvudsakliga 

faktorerna som påverkad de inledande skedena av ett uppror
22

. Försvarsmakten/Militär är den 

huvudsakliga barriären mellan insurgenterna och befolkningen
23

   

Analys 

Analysen är uppdelad i åtta steg, som direkt svarar mot Galulas teorier för 

upprorsbekämpning i Hot Revolutionary War. Varje steg är indelat i 3 delsteg, först en 

förklaring av Galulas teorietiska del från boken Counterinsurgency warfare, sedan en 

beskrivning av sovjetiska metoder och/eller historiska beskrivningar av konflikten eller 

operationer i Afghanistan, därefter en jämförelse av Galulas teorier och de sovjetiska 

metoderna, denna jämförelse kommer sedan att ligga till grund för uppsatsen slutdiskussion  

Analysen kommer till största delen att behandla Hot Revoulutionary War, samt 

säkerhetsstyrkor och militära enheter. 

Konfliktens inledning: 

Innan konfliktens start fanns det en stor politiskt apparat som pågick i och omkring den sovjetiska 

ledningen, då avseende beslut om invasionens vara eller icke vara. Detta tillsammans med 

diskussioner kring den afghanska regeringen och dess ledare. 

Själva invasionen, som den här uppsatsen avhandlar, började i stort på juldagen 1979, då 

sovjetiska specialförband började flygas in till flygplatsen i Kabul och flygplatsen i Baghram, 

norr om Kabul. Dessa förband började med stöd av de sovjetiska militärrådgivarna som redan 

fann i landet att neutralisera delar av den Afghanska armen, oftast genom olika vilseledande 

ordrar, exempelvis att all ammunition skulle plockas ut för inventering
24

. På juldagen 1979 

gick 2 sovjetiska divisioner över gränsen i Turkmenistan. Under det inledande skedet av 

invasionen meddelande den sovjetiska regeringen och de sovjetiska rådgivarna till Amin att 

de var fanns på plats för att skydda hans regering samt stödja revolutionen som PDPA under 

Amins ledning genomfört
25

. 

Under tiden som Sovjet påstod att de var där som stöd, började sovjetiska mekaniserade 

enheter närma sig regeringsbyggnader, vital infrastruktur och media. Den 27 december 1979 

startade invasionen, då hade de sovjetiska enheterna redan tagit sig nära sina anfallsmål. När 

invasionen påbörjades slog sovjetiska förband snabbt ut telefonnätet i Kabul samt tog kontroll 

över ammunitionsdepåer samt andra viktiga byggnader. Samtidigt som denna konflikt pågick 

gick sovjetiska Spetznasförband samt luftburna enheter till attack mot President Amin med 

                                                           
21 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 19 
22 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 20 
23 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 20-21 
24 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 235 
25 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 236 



 

 
 

Försvarhögskolan  

OP-09-12 SA VT2012 

Kd Jesper Öman  

Datum  

2012-05-20  

  
 

12 
 

målet att döda honom, vilket också resultatet blev.
26

. Sovjetunionen satte snabbt en egen 

president till makten, Babrak Karmal. Karmal började genast sända radiomeddelanden för att 

rättfärdiga den sovjetiska närvaron i landet, och minimera fortsatta konflikter, allt via en 

sovjetisk radiosändare
27

. Sovjets plan var mycket enkelt uppbyggd, eliminera 

stadsöverhuvudet samt kontrollera städer, flygplatser och de större vägarna, tillsätt en egen 

ledare och påbörja uppbyggnad av de inhemska styrkorna
28

. 

Steg 1: Bekämpande eller uteslutande av insurgentens styrkor
29

  

Det första steget syftar till att slå mot insurgentens väpnade styrkor och de offensiva 

elementen som verkar i Galulas definition av Hot Revolutionary War. Detta steg är inte ett 

steg som upphör under den fortsatta insatsen utan det är en kontinuerlig insats gentemot 

insurgentens styrkor. Det övergripande syftet är att underlätta för kommande delsteg, det är i 

detta steg viktigt att inte fastna i att genomföra operationerna till maximal militär effekt utan 

det är viktigare att lägga fokus på kommande delsteg. 

 

Sättet som detta genomförs på är användning av rörliga och snabba enheter med understöd 

från flera olika funktioner, så som artilleri, ingenjörer och specialförband. Dessa styrkor 

koncentreras kring ett område där de arbetar inifrån och ut för att säkerställa att inga 

insurgenter finns kvar i området, de blir antingen bekämpade eller hindrade från att 

genomföra sina uppgifter. Efter detta steg delas området som upprorsbekämparen anser vara 

av vikt. Delar av de rörliga enheterna måste stanna i området för att kontrollera terrängen och 

tillse att inga insurgenter tar sig in i området tills att de statiska enheterna kommer till platsen. 

Dessa statiska förband måste vara stabila nog för att tillse att inga större insurgentgrupper kan 

slå mot upprorsbekämparens enheter i området. 

 

Delstegsanalys 

Den initiala invasionen skedde stegvis, där specialförband och luftburna enheter infiltrerade 

landet under en längre tidsperiod. Dessa förband flögs in från hela Sovjetunionen och 

förkläddes till ingenjörer eller annan civil personal. Eftersom den sovjetiska närvaron redan 

var påtaglig in i landet, och hade varit det under en längre tidsperiod, på grund av det 

sovjetiska stödet till Afghanistan och den Afghanska regeringen så fanns ingen anledning för 

Afghanerna att fatta misstanke för denna förflyttning av personal. Det initiala syftet med den 

sovjetiska invasionen var att justera ledarskapet för landet, då de inte ansåg att Amin hade 

kapacitet att kontrollera landet, med sina allt för hårda reformer av den afghanska 

samhällsstrukturen
30

. 

Redan under sin inledande tid lade Amin grunden för det uppror som startade i provinsen 

Nuristan i nord östra Afghanistan under 1978. De sovjetiska enheternas skulle kontrollera 

strategiskt viktiga positioner samt större befolkningscentra med syftet att den afghanska 

militären skulle få möjlighet att konsolidera sina enheter, samt att de skulle kunna koncentrera 

                                                           
26 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 236 
27 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 237 
28 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 1-4 
29 Galula. David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 75-76 
30 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye: The Soviet Withdrawal from Afghanistan. Harvard University Press. 2011 sid 25 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
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sig på att bekämpa upproret ute på landsbyggden i stället för att fungera som 

garnisonsenheter. När invasionen av Afghanistan fick grönt ljus från den sovjetiska ledningen 

tog de sovjetiska specialförbanden, samt flera Spetznas enheter och luftburna enheter snabbt 

kontroll över viktig infrastruktur, flygplatser samt radio- och tv -stationer. Samt att en speciell 

enhet ur KGB med stöd ur en luftburen bataljon anföll presidentpalatset och dödade den 

Afghanske presidenten Amin. 
31

 

Den sovjetiska invasionen fick inte det stora och snabba militära avgörandet som den 

sovjetiska militära ledningen hade hoppats på, utan blev i stället indragna i en lång och 

utdragen konflikt. Sovjet intog snabbt viktiga strategiska punkter och den metod som de 

sovjetiska förbanden använde kan kortfattat sammanfattas med att de intog en plats och behöll 

den. Den sovjetiska invasionen skedde med uppskattningsvis 50000 soldater under de första 

insatserna i landet, de mötte inte särskilt starkt motstånd och de inledande stridigheterna var 

antingen med den Afghanska armén eller svaga Mujaheddin- enheter. Efter en kortare 

tidsperiod började de sovjetiska förbanden dras in i allt mer strider, och en av de slutsatser 

som drogs av den sovjetiska militärledningen var att den afghanska armen inte var tillräckligt 

tränad eller ens lojal gentemot den afghanska regeringen för att de effektivt skulle kunna 

sättas in mot insurgenter och upprorsmakare.
32

 

 

Likheter: de sovjetiska förbanden tog snabbt de punkter som de identifierat som vitala, de 

genomförde rensningsoperationer av städerna och lyckades uppnå kontroll över de områden 

som de beslutat sig för att ta i det inledande skedet av invasionen. Den hastiga 

framryckningen och den snabba ockupationen hade som konsekvens att insurgenterna blev 

överraskade och därför inte kunde bjuda något effektivt motstånd. De offensiva elementen 

som sattes in fick god effekt i de mer urbaniserade delarna av Afghanistan. De fortsatta 

operationerna fick mot de senare delarna av konflikten en ökad effekt, då taktikanpassning 

skedde från de sovjetiska förbanden, med mer fokus på specialiserat infanteri samt med 

luftburna och väldigt mobila enheter, med understöd från helikoptrar och långsammare 

attackflyg
33

. 

 

Skillnader: en av de vitala skillnaderna var att de sovjetiska förbanden inte kunde koncentrera 

sig på att enbart slåss mot insurgenterna eftersom den politiska ledningen var så pass instabil. 

De tvingades förutom att försöka stabilisera upp de delar av afghanska armen som fortfarande 

var lojala strida mot de Afghanska arméförband som gjort uppror. De fortsatta operationerna 

som de sovjetiska militära förbanden genomförde skedde oftast genom samordnade anfall 

mellan markförband och flygunderstöd 

 

 

 

 

  

                                                           
31 Tanner. Stephen Afghanistan. Da capo press 2003. Sid 236-237 
32 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 49-51 
33 Galula. David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 21 
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Steg 2: Insättande av statiska styrkor 
34

 

Detta steg syftar, enligt Galula, till att bygga upp ett samarbete mellan upprorsbekämparen 

och befolkningen, detta för att kunna kontrollera befolkningens rörelser och i förlängningen 

insurgenterna. Fokus för upprorsbekämparens operationer flyttas från direkta stridigheter och 

att militärt bekämpa insurgenten till att arbeta med befolkningen och bygga förtroende för den 

upprorsbekämpning som sker i deras omgivning. De militära operationerna som syftar till att 

slå mot insurgenten upphör dock inte helt utan man genomför fortfarande under detta skede 

fortsatta insatser mot insurgentens organisation. Det innebär att mindre och störande 

operationer genomförs, som skall begränsa dennes förmåga till att omorganisera och 

återuppbygga. Bland det viktigaste för upprorsbekämparen under detta steg är att 

insurgenterna inte har möjlighet att växa eller bygga upp sin styrka, då inte bara militärt utan 

även personellt och ekonomiskt. Under detta skede är det av stor vikt att de militära enheterna 

finns där befolkningen finns, och inte bara fokuseras vid civila områden där det finn en militär 

nytta, exempelvis broar och större vägar.  

Galula menar att detta kan leda till ett totalt misslyckande för upprorsbekämparen och den 

militära kraftsamlingen gentemot mål som faktiskt är viktigt, befolkningen. Det får en 

begränsad effekt om den inte genomförs på ett bredare plan än sporadiska patruller i miljöer 

där befolkningen finns. Rebellerna får, om inte upprorsbekämparens enheter finns bland 

befolkningen, fritt spelrum gentemot befolkningen och kan på detta sätt opåverkad fortsätta 

rekrytering av anhängare och få ett bredare stöd från befolkningen. Galula menar att detta steg 

är ett övergångssteg mot en mer politisk aspekt av upprorsbekämpandet där militära enheter 

går över från offensivt uppträdande till att vara mer defensiva och skydda den fortsatta 

processen i följande steg. 

 

Delstegsanalys 

Den initiala sovjetiska strategin var att primärt förstärka städer och flygplatser och att säkra 

provinshuvudstäder.  Sovjet säkrade snabbt viktig infrastruktur samt påbörjade en mindre 

kampanj att rensa ut de upprorsmän som fanns koncentrerade kring de platser de sovjetiska 

enheterna fann vitala
35

. De genomförde även operationer mot de delar av den afghanska 

armén som inte längre följde order från den nya regeringen
36

. Maktövertagandet skedde helt 

från sovjetisk sida med ett nytt stadsöverhuvud som under en relativt kort tidsperiod samt med 

främmande väpnat stöd fått kontroll över landet. Detta ledde till att brett stöd saknades i den 

afghanska militära ledningen, vissa förband gick därför emot de sovjetiska förbanden, samt att 

vissa afghanska enheter antingen gick över till insurgenterna eller deserterade i stora 

mängder
37

. Sovjetiska motoriserade enheter skickades i stor utsträckning direkt från den 

sovjetisk/afghanska gränsen för att säkra större orter och byar. De sovjetiska förbanden 

koncentrerades som tidigare nämnt till större städer samt viktig infrastruktur. I Afghanistan 

fanns under denna tidsperiod endast en liten mängd människor i städer. Den totala 

folkmängden var 17 miljoner innan den sovjetiska ockupationen, dock den stadslevande delen 

av befolkningen var bara runt 15%, övriga 85% bodde på landsbygden, ofta i oländig terräng 

                                                           
34 Galula. David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 77-80 
35 Ewans. Martin, Conflict in Afghanistan. Routledge. 2005 sid 129-130 
36 Bradsher.Henry Afghanistan and the Soviet union Duke press policy studies. 1983 sid 180 
37 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 51 
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utan el eller rinnande vatten
38

. Detta innebar att det var svårt för den begränsade sovjetiska 

militära styrkan att kontrollera stora delar av den afghanska landsbygden.  Som mest uppgick 

den sovjetiska militära närvaron till runt 130,000.
39

 

De sovjetiska enheterna försökte att hålla en låg profil i konflikten för att låta uppbyggnad ske 

bland de afghanska militära enheterna De stridsätt som insurgenterna använde sig gav de 

motoriserade och mekaniserade enheterna som sovjet skickade stora problem eftersom de var 

anpassade att strida mot en Natomotståndare i Centraleuropa.  

 

Likheter: 

Sovjetiska förband sattes med kraft in för att kontrollera punkter som ansågs vara väsentliga, 

de statiska styrkorna i dessa områden var ofta tillräckliga för att skydda de stora 

befolkningscentrumen samt de punkter i terrängen som ansågs viktiga. 

 

Skillnader: 

Ett av de stora misstagen som gjordes var att koncentrera sina enheter till strategiskt viktiga 

platser. Detta ledde i slutändan till stora problem med att få kontakt med civilbefolkningen. 

Sovjetiska förband i området hade inte tillräckligt stora enheter för att kunna lösa flera 

uppgifter. Galula förespråkar att det skall vara 20 upprorsbekämpare per insurgent
40

, denna 

höga kloncentration kunde inte uppnås, inte ens med stödet från den Afghanska 

försvarsmakten, den totala truppkoncentrationen i landet var under konflikten runt 400,000. 

Denna siffra innefattar även den lokala milis som sattes upp i afghanska byar
41

 

 

Steg 3: Kontakt med och kontroll över befolkningen
42

 

Detta steg syftar till att bygga upp kontakt och att kontrollera befolkningen. Galula delar i sin 

bok in detta steg i flera delsteg som kommer att beskrivas nedan. 

Det första steget är att etablera en varaktig kontakt med befolkningen vilket kan vara 

problematiskt beroende på hur mycket kontroll insurgenterna har över befolkningen, detta 

steg är den första riktiga konflikten om befolkningen mellan insurgenterna och 

upprorsbekämparen. Enligt Galula ligger befolkningens framtida inställning, och även 

konfliktens utgång i vågskålen i just detta skede. Striden sker primärt eftersom insurgenterna 

till alldeles nyligen hade öppen kontroll över befolkningen och kan fortfarande ha dolt 

inflytande över denne, genom olika politiska celler eller annan påtryckning. Befolkningen kan 

i detta läge inte spontant samarbeta med upprorsbekämparen. Det finns en barriär mellan 

upprorsbekämparen och befolkningen som måste förstöras, och denna barriär kan endast 

förstöras med väpnad makt. Det är i detta steg viktigt att upprorsbekämparen inte behandlar 

befolkningen som fienden, utan kan se på befolkning och insurgenter som skilda grupper. 

Lösningen på många av de problemen som upprorsbekämparen ställs inför är att först be 

                                                           
38 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 5 
39 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 24-25 
40 Galula. David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 21 
41 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War, University Press of Kansas. 2002 sid 23-24 
42 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 81-85 
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befolkningen att genomföra individuella eller kollektiva tjänster och ge dem möjlighet att lösa 

uppgifter. Om det inte fungerar att be måste upprorsbekämparen i stället beordra denna 

verksamhet, det är här väldigt viktigt, enligt Galula, att upprorsbekämparen följer upp denna 

verksamhet. Genom att ge dessa order ger upprorsbekämparen befolkningen anledning till att 

ta kontakt med upprorsbekämparen. Upprorsbekämparen får även befolkningen att delta i att 

bekämpa insurgenterna, om än på ett passivt sätt, då genom exempelvis att ge uppgifter i 

forma av att reparera vägar av militärt intresse, eller att delta i bevakningen av byn. 

Nästa delsteg är att börja kartlägga och folkbokföra befolkningen. Att kartlägga i detta fall 

innebär att kontrollera relationer mellan personer av intresse och även släktband. Genom detta 

arbete och denna kartläggning försvåras insurgenternas arbete med exempelvis rekrytering 

och stödpersonal. Galula menar att upprorsbekämparen även kan försöka kontrollera och 

reglera hur befolkningen rör sig i området exempelvis genom att reglera vissa avstängda 

områden samt vilka tider som man får röra sig ute och vilka tider det är förbjudet. Här kan 

man även reglera speciella pass för att få röra sig ute vid andra tidpunkter än de som tidigare 

angetts, syftet med detta steg skall inte vara att försvåra för befolkningen att resa och röra sig 

utan att få en kontroll över vilka som reser hur och därigenom försvåra för insurgenter att röra 

sig. 

Det tredje delsteget handlar om att skydda befolkningen. Galula menar att det lättaste sättet 

för insurgenterna att påverka befolkningen när upprorsbekämpningen kommit till detta steg är 

att genom hot om våld och faktiskt våld skapa en ny barriär mellan befolkningen och 

upprorsbekämparen. Syftet är då att skapa en rädsla för att utsättas för våld om man 

samarbetar med upprorsbekämparen. Om befolkningen inte känner en trygghet i sin vardag 

och oroas inför att utsättas för våld kan svårigheter med samarbete för upprorsbekämparen 

uppstå. Det är därför viktigt att upprorsbekämparens styrkor inte bara koncentrerar sina 

patruller till en begränsad tidpunkt eller ett begränsat område, befolkningen måste känna 

trygghet över tiden, och skall inte känna att de kontrolleras av en part under dagen och en 

annan under natten. 

Det fjärde steget handlar om underrättelseinhämtning. Upprorsbekämparen samlar in data för 

att effektivisera sin fortsatta strid mot insurgenterna, detta steg tar inte slut utan pågår 

konstant under alla operationer som företas i området och i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta sker inte enbart av utbildade underrättelsespecialister utan av  all militär personal, på 

alla nivåer. Från vanlig skyttesoldat till bataljons och brigadchefer 

Det sista steget handlar om att upptäcka vilka behov som befolkningen har och sedan försöka 

påverka eller konstruera dessa behov. Upprorsbekämparens primära fokus bör här ligga på att 

starta projekt med stöd av befolkningen. Dessa projekt ska ha som mål att stärka ekonomin, 

den sociala situationen eller påverka kulturellt i området. Byggnationer av exempelvis sjukhus 

och skolor förstärker befolkningens tro på upprorsbekämparen. 
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Delstegsanalys 

Under 1983 påbörjade Sovjetunionen en organiserad avpopulering av den Afghanska 

landsbygden. Metoderna de använde var exempelvis vad Tanner kallar för ”Destroy and 

Search”. Denna metod innefattade att attackhelikoptrar bekämpade byar och därefter sattes 

soldater in för att genomsöka resterna av dessa byar. Med hjälp av flygplan placerades 

bombmattor ut genom dalar och grödor och trädgårdar brändes med napalm
43

. Böndernas 

getter och får, samt andra nyttodjur, dödades och för att man inte skulle kunna nyttja 

jordbruksmarken så lades en stor mängd minor ut över området. Under 1984 intensifierades 

denna kampanj då Sovjet, via flygplan, började släppa stora mängder trupp- och personminor 

över landsbygden och byar, en del maskerade som leksaker. Detta ledde till att stora mängder 

av befolkningen flydde landsbygden, de drog sig då till städerna samt till andra länder i 

regionen
44

. 

När soldaterna befann sig i fält så var det inte ovanligt att hela byar förstördes och 

befolkningen i dessa byar mördades, ofta som hämnd för eldöverfall och att de gav stöd till 

Mujaheddin. Några av dessa incidenter var officiellt sanktionerade och andra skedde helt 

enkelt på grund av brist på moral och utbildning. Under strid kallade de sovjetiska förbanden 

in artilleri och flygbombningar/Close air support (CAS), utan att varna bybor, och unga män 

tvingades ofta till att gå med i den afghanska armen. I sovjetisk media under den här tiden 

kunde man ofta se leende soldater och barn ute i byarna, emellertid så var detta något som 

endast producerades i propagandasyfte. Soldater var inte tillåtna att blanda sig med 

civilbefolkningen, och om detta inträffade kunde konsekvensen bli misshandel, på grund av 

att hans befäl eller soldatens kamrater misstänkte att denne gav information till motståndaren 

(Mujaheddin). Flera av dessa brott uppmärksammades och straff utdelades mot de inblandade, 

oftast ignorerades dessa anklagelser.
45

 Den sovjetiska ledningen skickade stora mängder 

rådgivare och specialister för att få bukt med den ekonomiska kris som uppstod i landet efter 

invasionen. Dessa specialister påbörjade återuppbyggnad av den afghanska infrastrukturen, 

samt uppbyggnad av exempelvis sjukhus och skolor
46

. 

Likheter: De sovjetiska enheterna började uppbyggnad av tidigare förstörd infrastruktur, dock 

även en förbättring av levnadsförhållanden i allmänhet, då speciellt i tätorter och större städer.  

Den afghanska regeringen genomförde även med stöd från sovjetiska rådgivare ett försök att 

organisera lokala miliser som skulle skydda sina egna byar. 

 

Skillnader:
 
 Sovjetiska försök att kontrollera den afghanska landsbygden genom avpopulering 

är något som står i stark kontrast till Galulas teorier. I sin bok beskriver han hur viktigt det är 

med att ha befolkningens stöd i sin bok, dock så ger han stöd till att man kan flytta 

befolkningen. De sovjetiska förbanden kunde inte kontrollera landsbygden med konstant 

                                                           
43 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 255 
44 Stephen Tanner, Afghanistan, Da capo press, 2003 sid 257 
45 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 313-314 
46 Feifer, Gregory. The great gamble. Harper Collins. 2009 sid 146 
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närvaro, för att trygga lokalbefolkningen. Det fanns även en uttalad order från den högsta 

sovjetiska ledningen att man skulle undvika att ha kontakt med lokalbefolkningen i allt för 

stor utsträckning. Tvångsrekrytering till afghanska försvaret var inget som stärkte den 

sovjetiska ställningen i landet. 

 

Steg 4: Nedkämpande av upprorsmakarens politiska organisation.
47

 

Galula beskriver i sin bok det fjärde steget. Detta steg genomförs lämpligast av polisiära 

enheter och syftar till att förhindra rebellens möjligheter att sprida sitt politiska budskap hos 

lokalbefolkningen. Det är av stor vikt att de operationer som genomförs för att gripa de 

individer som bistår rebellen utförs av enheter som man vet att det går att lita på. En korrupt 

poliskår är inte lämplig att använda sig av eftersom det inte kommer att leda till att rätt 

personer grips. Det vanligaste är att befolkningen i byn är väl medvetna om vilka som 

sympatiserar med rebellerna och vilka som inte gör det. Genom att arrestera och förhöra ett 

stort antal individer som man egentligen vet inte är de man letar efter kan man som resultat av 

förhör få reda på mer underrättelser så att kartläggningen av de rätta individerna underlättas.  

 

Delstegsanalys 

Mujaheddins kraftfullt decentraliserade ledning samt det faktum att det inte fanns någon 

övergripande styrning eller enighet i Afghanistan var flera mindre grupper utan någon högre 

ledningsstruktur. Det faktum att det också fanns många grupperingar gjorde det komplicerat 

för de sovjetiska enheterna att ens identifiera sina motståndares politiska partier.
48

 

Dessutom gjorde den sovjetiska truppnärvaron att helt nya insurgentgrupper skapades som 

motsatte sig den sovjetiska närvaron i Afghanistan.
49

 

Ett av de största problemen som regeringen stod inför var att de säkerhetsenheter som skulle 

stå för den dagliga säkerheten i byar och städer var korrupt och i många fall direkt 

hjälpsamma gentemot insurgenterna
50

. 

 

Likheter: Den sovjetiska ledningen skickade ut rådgivare och politiskt tränad personal att 

verka mot insurgenternas organisation, samt minska det folkliga stödet till insurgenterna ute i 

provinserna
51

 

 

Skillnader: Sovjetiska förband litade inte på afghanska säkerhetsstyrkor
52

 och detta ledde till 

att de inte nyttjades i särskilt stor utsträckning. Detta bidrog, i sin tur, till att de sovjetiska 

förbanden som redan var spridda över en relativt stor yta, fick större problem med både 

logistik samt att vissa byar inte ens kunde ha begränsad truppnärvaro. 

 

                                                           
47 Galula David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 86-89 
48 Tanner. Stephen Afghanistan. Da capo press 2003. Sid 
49 Runion. Meredith, History of Afghanistan.Greenwood press 2007 sid 110 
50 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 49-51 
51 Feifer, Gregory. The great gamble. Harper Collins. 2009 sid 146 
52 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 49-51 
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Steg 5: Lokala val 
53

 

I detta steg börjar, enligt Galula, den uppbyggande delen av insatsen. De tidigare stegen har 

varit förberedande för de mer stabiliserande delarna av Galulas steg. Man har i de tidigare 

stegen tagit bort insurgentens förmåga till väpnat motstånd samt verkat mot hans politiska 

celler. Detta steg syftar till att vinna vidare stöd från befolkningen. Om tidigare steg har varit 

lyckade så finns nu inget hot om våld eller en politisk påverkan från insurgentens politiska 

celler. 

I detta steg involveras befolkningen mer i insatsen och får en större möjlighet att påverka sin 

egen tillvaro. Detta görs genom att folkliga representanter placeras i ansvarsställning eller en 

maktposition. Galula nämner i sin bok två olika metoder för att genomföra detta. Det första är 

att personal som tidigare har samarbetat med upprorsbekämparen samt visat sig duglig får 

positionen tilldelad från upprorsbekämparen. Enligt Galula är denna metod inte önskvärd då 

dessa kan ses som marionetter av befolkningen. Den andra metoden är att anordna fria val. 

Oavsett hur dessa poster tillsätts är det viktigt att de får fortsatt stöd från upprorsbekämparen. 

Delstegsanalys 

Den sovjetiska staten var, till sin natur, en totalitär stat med enbart ett politiskt parti. 

Majoriteten av de faktiska regeringsbesluten togs hos det kommunistiska partiets styrelse, för 

att sedan gå vidare till regeringsbeslut. Det faktum att landet som genomförde COIN 

operationer i landet inte hade för avsikt att få ett demokratiskt styre, utan försökte efterlikna 

det egna politiska systemet gjorde att inga lokala val kunde genomföras. I stället tillsattes 

stora mängder positioner baserat på vad de sovjetiska rådgivarna ansågs vitalt, det kan också 

nämnas att majoriteten av de politiska beslutet som togs i landet togs inte av den afghanska 

regeringen utan av den stora mängd sovjetiska politiker och rådgivare om flugits in för att 

assistera den afghanska regeringen
54

. 

Denna brist på initiativkraft hos den Afghanska regeringen och det kommunistiska partiet gav 

i sin tur, konsekvenser i konliktens förlängning. Det faktum att de ledare som fanns i landet 

existerade enbart som en buffert mellan den sovjetiska regeringen och Afghanistan försvårade 

även, de sittande ledarna i landet fick sina positioner av den sovjetiska ledningen
55

 

 

Likheter: Sovjet satte de ledare som de ansåg vara lämpade, vilket stöds i Galulas teori, dock 

så fanns de sovjetiska rådgivarna ständigt i bakgrunden vilket ledde till att de afghanska 

ledarna paralyserades i sitt ämbetsutövande
56

. 

 

Skillnader: De afghanska ledarna som sattes på sina positioner av Sovjet, fick inte så stort 

genomslag utanför städerna där den sovjetiska väpnade styrkan var som mest koncentrerad. 

Den afghanska ledningen visade även i många plan att det fanns en brist på handlingskraft
57

. 

 

                                                           
53 Galula. David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 88-90 
54 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye.  Harvard University Press. 2011 sid 32-33 
55 Ewans. Martin, Conflict in Afghanistan. Routledge. 2005 sid 125 
56 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye.  Harvard University Press. 2011 sid 34 
57 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye.  Harvard University Press. 2011 sid 34  
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Steg 6: Pröva de valda ledarna
58

 

Galula skriver i sin bok, att det femte steget har i sitt utförande att om en ledare inte är 

lämplig skall han avsättas. Detta får en vidare förlängning in i steg 6, om de nya ledarna inte 

kan vinna ett bredare folkligt stöd ses upprorsbekämparens enheter som icke legitima och kan 

få svårigheter att behålla befolkningens förtroende. Galula menar därför i steg 6 att ledarna 

skall prövas, de skall prövas på ett sådant sätt att de bidrar till samhällets uppbyggnad, detta 

kan då innebära att de ansvarar för ekonomiska och sociala projekt i regionen. 

Det kan även innebära att organisera och aktivt få med sig civilbefolkningen i kampen mot 

insurgenterna, exempelvis genom att organisera självförsvarsenheter och hemvärnsförband. 

Detta kommer att gallra ut de nya ledare som inte kan lösa sina uppgifter, samt de som lyckas 

ge upprorsbekämparna ett bättre stöd från lokalbefolkningen
59

. 

Galula identifierar tre problem som kan uppstå i detta steg. 

De nyvalda ledarna är enkla och givande mål för insurgenterna, och måste därför skyddas. 

Galula menar att de sker bäst genom att man klargör för ledarna att deras bästa skydd är 

lokalbefolkningen och deras stöd. Att man måste hjälpa dessa nya ledare på ett lämpligt sätt, 

att ge dem för mycket stöd kan få konsekvenser att de antingen uppfattas som passiva av 

lokalbefolkningen eller att de faktiskt blir passiva i sitt ämbetsutövande på grund av att de får 

för mycket stöd. 

Projekten som ledarna ansvarar för behöver stöd, både ekonomiskt och materiellt, samt att 

personal med erforderlig kompetens behövs. Om detta uppfylls menar Galula att 

befolkningens stöd mot upprorsbekämparen kommer att stärkas och befolkningen kommer att 

ta en mer aktiv roll i bekämpandet av insurgenterna. 

Delstegsanalys 

De tre ledare som var verksamma i landet under den sovjetiska ockupationen hade alla fått sin 

makt genom icke demokratiska medel. Detta ledde till att Sovjet inte gjorde några större 

prövningar av ledarna eftersom de redan hade ledarna under sin egen kontroll. Dessa ledare, 

hade fått sin befattning antingen genom revolt som i Amins fall eller av Sovjetunionen som i 

karmal och Najibullahs fall. Detta gav inte Sovjet en anledning att pröva deras organisation i 

samma utsträckning som Galula efterfrågar. Att pröva ledare även på lägre nivåer var något 

som den sovjetiska rådgivande kadern försökte genomföra, trots att den afghanska lokala 

byråkratin redan paralyserats av det allt för stora stöd de fick av sovjetiska rådgivare.
60

 

Sovjetunionen hade under sin tid i Afghanistan tre huvudsakliga ledare som de hanterade. 

                                                           
58 Galula. David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 90-92 
59 Grau Lester, Cress Michael.. The Soviet-Afghan War . University Press of Kansas. 2002 sid 27 
60 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye.  Harvard University Press. 2011 sid 32-33 
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Hafizullah Amin:
61

 

Hafizullah Amin dödades av Sovjetunionen under de inledande skedena av invasionen. Amins 

hårda reformer var en av anledningarna till att Afghanistan behövde militär hjälp. Amin sågs 

inte av Sovjetunionen som en lämplig ledare och det faktum att de inte kunde kontrollera 

honom samt att det fanns risk för att han skulle gå mot en mer västvänlig politik gjorde att 

man röjde honom ur vägen. 

Babrak Karmal: 

Babrak Karmal är den ledare som tillsattes av Sovjetunionen efter invasionen och efter att de 

sovjetiska specialförbanden röjt Amin ur vägen. Han hade under en längre tid levt i landsflykt 

och ärvde ett land i uppror
62

. Karmal begärde officiellt stora mängder hjälp från 

Sovjetunionen i ett försök att legitimera insatsen
63

. Karmal sågs som en sovjetisk marionett av 

lokalbefolkningen vilket innebar ett svagt stöd samt att han efter en tid sågs som allt för svag 

ledare även av Sovjetunionen. 

Haji Mohammad Chamkani/Mohammad Najibullah Ahmadzai:
64

 

Haji Mohammad Chamkani var president men hade ingen egentlig makt, utan makten gick i 

stället genom Najibulla, som var chef för PDPA och även ansvarig för den Afghanska 

underrättelsetjänsten. Dessa två fortsatte att ha makten i Afghanistan även efter det sovjetiska 

uttåget. Tillsattes av Sovjetunionen   

Likheter: Det fanns sovjetiska rådgivare och de gavs ekonomisk materiell och kompetensstöd, 

men i allt för stor utsträckning. Det organiserades även på sovjetisk inrådan lokalförsvars 

enheter och lokalmilis
65

. 

Skillnader: det fanns en ovilja från sovjetisk sida att ge för mycket resurser, då det ofta skedde 

att tidigare lojal personal gick över till insurgenterna. 

 

Steg 7: Organisera ett parti 
66

 

I samband med att steg 6 fortgår kommer varje område att få nya ledare. Dessa ledare måste 

nu organiseras för att kunna påverka regionen i större utsträckning samt att öka samarbetet 

mellan de politiska och militära verkansdelarna.  

Galula anger i sin text fyra olika anledningar till varför detta måste genomföras: 

                                                           
61 Ewans. Martin, Conflict in Afghanistan. Routledge. 2005 sid 116-119 
62 Tanner. Stephen Afghanistan. Da capo press 2003. sid 237 
63 Runion. Meredith, History of Afghanistan.Greenwood press 2007 sid 110 
64 Galeotti, Mark. Afghanistan: The soviet union’s last war. Frank cass. sid 18-1 
65 Kalinovsky, Artemy. A Long Goodbye.  Harvard University Press. 2011 sid 161,266 
66 Galula David, Counterinsurgency Warfare, Praeger, 2005 sid 92-93 
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1. Partiet är ett politiskt instrument, och politik är viktigt i ett revolutionärt krig, även på 

upprorsbekämparens sida. 

2. De nya ledarna arbetar i sina egna områden, och har ofta dålig kontakt med 

intilliggande områden, detta gör att de endast fokuserar på lokala insurgenter, för att 

effektiva kunna motverka den redan etablerade insurgenten krävs det även att dessa 

ledare organiserar och samordnar motstånd över hela konfliktområdet. 

3. Ledarnas makt är begränsad till administrativt arbete, för att kunna påverka mer 

politiskt måste ett parti bildas 

4. Ledarna sitter på sina ämbeten och poster på grund av att de valts, genom lokalval, för 

att ge dem mer legitimitet i sitt utövande så behövs stöd från ett politiskt parti, och 

detta politiska parti får sin makt genom folket 

Om partiet skall bestå av dessa ledare eller en helt ny grupp bestäms av hur situationen i 

landet är samt ledarnas kapacitet. Det är dock viktigt att partiets medlemmar väljs kvalitativt 

kontra kvantitativt. Upprorsbekämparna bestämmer partiets politiska riktning,  

Delstegsanalys 

Eftersom det styrande partier i Afghanistan, PDPA, redan hade makten i landet, hade den 

sovjetiska styrkan inte stora svårigheter med att organisera ett parti.  De tvingades dock 

genomföra en rad förändringar av partiets och regeringens struktur och dess metoder 

 

De politiska ledarna i landet behövde få ihop partiets olika delar som länge hade legat i 

konflikt med varandra. Och dessutom var de tvungen att övertyga resten av landet att de var 

en lämplig statschef. Den sovjetiska Afghanistan kommittén hade en rad förändringsförslag 

som de genomförde. Dessa förändringar var primärt riktade mot att de olika delarna av partiet 

som tidigare stått på olika sidor fick ett övergripande syfte samt att alla dessa olika fraktioner 

fick möjlighet att ha personal i regeringen och på ledande positioner i det övriga systemet
67

. 

De sovjetiska rådgivarna startade även en ungdomsorganisation samt började utbilda politiska 

aktivister och föreläsare för att kunna sprida budskapet till landsbygden
68

. 

Det genomfördes även i flera steg fångfrigivningar ur de afghanska fängelserna, då primärt 

politiska fångar som satts där av den tidigare regimen under Amin. 

Det gjordes även stora kampanjer under hela konflikten att rensa ut det byråkratiska systemet 

samt statsapparaten från korruption och svågerpolitik
69

. 

Sovjetiska rådgivare började även genomföra utbyten med universitet och skolor i Sovjet, 

personal som skickades utbildades på skolorna och skickades sedan tillbaka till Afghanistan 

 

Likheter: Det sovjetiska systemet med att skicka personal på utbyten syftade till att underlätta 

det fortsatta styret av Afghanistan. De framtida ledarna av landet utbildades i hur man styr ett 

land 
70

. Det redan organiserade partiet omorganiseras för att få ett bredare stöd hos 
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lokalbefolkningen, speciellt under den stora nationella kampanjen som gjordes för att likrikta 

den Afghanska staten 
 

Skillnader: Galula förutsätter i sin teori att folket själva i någon mån deltagit i valet av sina 

ledare, då denna process höjer det folkliga stödet gentemot landets ledning. Då detta steg inte 

alls sker i den totalitära stat Afghanistan är så uppstår viss svårighet till att uppnå detta stöd. 

 

Steg 8: Vinn över eller bekämpa de sista upprorsmakarna 
71

 

Under de senare stegen ligger stort fokus på att bygga upp förtroende hos lokalbefolkningen, 

detta innebär inte att de militära operationerna mot insurgenten avstannar. Element kan 

fortfarande finnas i regionen. Om de tidigare stegen lyckats så är dessa insurgenter utspridda 

över ett stort område och isolerade från lokalbefolkningen. Galula menar här att 

upprorsbekämparen måste anpassa sin metod inför detta slutliga steg. 

Galula menar att en stor militär operation skall genomförs, med stöd från lokalbefolkningen. 

Denna typ av stora operationer kan få befolkningen att ifrågasätta upprorsbekämparen 

eftersom läget verkar relativt stabilt ur befolkningens perspektiv. De motståndare som finns 

kvar skall ses som extra farliga då de klarat sig under så lång tid 

Målet med denna stora operation är att insurgenterna skall röra sig så att de kan identifieras 

och nedkämpas eller tillfångatas. Enligt Galula är tiden detta går att genomföra kraftigt 

beroende på det stöd som befolkningen ger upprorsbekämparen, och sker med fördel under 

tider då det inte kräver stora mängder personal på exempelvis jordbruk under skörd, allt för att 

påverka befolkningen så lite som möjligt. Då operationen är slut så finns få insurgenter kvar i 

området, dessa utgör enligt Galula inget större hot, och lokala säkerhetsstyrkor kan hantera 

dem. 

Delstegsanalys 

De sovjetiska förbanden genomförde stora operationer bland annat i panjshir dalen i 

Afghanistans centrala delar och även flera stora operationer i övriga landet
72

. Målet med dessa 

operationer vara att förstöra stora insurgentgrupper genom direkt väpnad strid, de var ofta 

spridda över hela Afghanistan, som regel genomfördes de av starka beväpnade sovjetiska och 

afghanska enheter över stora terrängpartier. Det önskade resultatet med dessa operationer var 

att tvinga ut insurgenterna ur sina huvudbaser och förstöra dessa.
73

 

 

Likheter: De Sovjetiska förbanden genomförde stora rensningsoperationer, med syftet att få 

en region fri från insurgenter, de fick aldrig något större genomslag, utan så fort de sovjetiska 

förbanden roterade hem till sina baser, så gick snabbt insurgenterna tillbaka till sina områden 

och fortsatte sin verksamhet.  

 

Skillnader: De operationer som genomfördes hade inte följt de tidigare stegen och kunde 

därför inte få den effekt som Galula i sina böcker försöker uppnå. De sovjetiska förbandens 
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bristande förmåga att bibehålla en statisk styrka som Galula beskriver i sitt andra steg, gör att 

den bristande närvaron möjliggör fortsatt insurgentverksamhet i landet 

Resultat: 

Frågeställningar som denna uppsats kommer att besvara är:  

- Vilka likheter och skillnader finns mellan den sovjetiska upprorsbekämpningen i 

Afghanistan mellan 1979 och 1989 och Galulas teorier och hans 8 steg för 

upprorsbekämpning
74

?  
 

De teorier Galula beskriver i sin bok, är enligt Galula ett sätt att motverka och bekämpa ett uppror. 

Han använder sig av en rad satta regler, baserat på erfarenheter.  

De sovjetiska förbanden tillämpar inte Galulas metoder för upprorsbekämpning i särskilt stor 

utsträckning, även om de efter en tid tog tillvara på egna erfarenheter, då speciellt riktad mot politisk 

uppbyggnad och stöd till civilbefolkningen. Den bristen på hänsyn gentemot befolkningen i de 

inledande skedena v konflikte får i förlängningen så pass allvarliga konsekvenser för sovjetisk närvaro 

att de inte kunde fortsätta verka i landet, under de två senare åren av konflikten fortsatte de sovjetiska 

förbanden att utveckla sin förmåga att verka i den typen av konflikt. Sovjetiska förband anpassade sig 

för sent gentemot den rådande konflikten. Och de sovjetiska förbanden hade inte samma bild som 

Galula över vad som var det huvudsakliga målet med upprorsbekämpningen.  

Slutsatser/Slutdiskussion 
 

När Sovjetunionen valde att skicka trupper till Afghanistan, tog de förmodligen inte de 

religiösa och historiska aspekterna i beaktande alternativt misstog sig på omfattningen av dess 

påverkan. När de redan gått in i landet så visade det sig att dessa faktorer var grunden till en 

komplicerad konfliktbakgrund och något som de sovjetiska förbanden inte var redo för. Det 

afghanska folkets, vars historia innefattar många århundraden av krigföring och motstånd mot 

erövring, kunde inte se de sovjetiska trupperna som gick in i landet som något annat än 

beväpnade män som ville ta deras land i besittning. Förutom detta så var dessa främlingar 

heller inte muslimer. Båda dessa faktorer, historiska och religiösa, lade grunden för ett 

massuppror bland den Afghanska befolkningen, det motstånd det afghanska folket bjudit mot 

andra invasioner, fick nu de sovjetiska enheterna möta. 

 

Den inledande sovjetiska tanken var att kunna få ett snabbt slut på konflikten, och då med 

begränsat stöd till den afghanska regeringen, för att stabilisera upp och låta landet återhämta 

sina krafter. Situationen visade sig vara betydligt mer allvarlig än vad Sovjetunionen och dess 

militära enheter kunde förvänta sig. Den sovjetiska planen var att genomföra operationen på 

samma vis som de tidigare hanterat upprorsbekämpningen i exempelvis Ungern 1956 och 
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Tjeckoslovakien 1968. Denna förväntan om att kunna använda liknande metoder på den 

afghanska konflikten visade sig vara ett ödesdigert misstag från sovjetisk sida. 

 

Sovjetunionen väljer redan i de inledarna skedena av konflikten nästan att helt frångå att 

etablera kontakt med befolkningen, något som de flesta COIN teoretiker anser vara det 

viktigaste målet med denna typ av operation. Galula menar att det övergripande målet med 

konflikten och det slutliga vinnande ”vapnet” är just befolkningen. Det framgår ur flertalet 

texter, bland annat Tanners bok Afghanistan att den sovjetiska ledningen inte hade samma 

mål. När den sovjetiska invasionen av Afghanistan inte fick önskad effekt, med en snabb 

lösning, påbörjade en intensiv kampanj med försök att kontrollera befolkningen. Att försöka 

kontrollera befolkningen tog sitt uttryck i att bomba byar utan någon hänsyn till människoliv, 

detta för att koncentrera befolkningen till mindre områden, för att underlätta kontrollen. Detta 

fick som enda konsekvensen att fler människor anslöt sig till gerillan, och enligt Galula att det 

folkliga stödet som krävs för lyckad upprorsbekämpning uteblev. 

 

Den sovjetiska upprorsbekämpningen fastnade i stort sett på Galulas första punkt, de fick 

aldrig kontroll på gerillan. Detta misslyckande medförde att det fortsatta arbetet, och de 

fortsatta operationerna inte kan genomföras i och med ett konstant hot från en insurgent som 

har fri möjlighet till styrkeuppbyggnad. De gjorde aldrig ansatser till att befästa sina 

positioner och skapa statiska enheter som kunde behärska sin omgivning, i enlighet med 

Galulas andra steg, utan de sovjetiska förbanden bibehöll sina ställningar i områden där de 

redan fanns ett stöd för dem. Ansatsen att konflikten skulle lösas militärt fanns utbrett hos 

hela den sovjetiska ledningen, när väl konflikten hade börjat. Att kombinera en militär lösning 

med en politisk lösning, är enligt Galula vital för en lyckad upprorsbekämpning.  

 

När de sovjetiska enheterna hade börjat anpassa sig mot konflikten var det redan för sent, det 

folkliga stödet och kriget redan förlorat. 

Det sovjetiska misslyckandet i Afghanistan och de konsekvenser konflikten fick för landet, är 

fortfarande idag något svenska soldater och personal i International Security Assistance Force 

(ISAF) måste hantera. Det redan krigiska och svårhanterliga afghanska folket fick under 

konflikten än mer förmåga och möjlighet till att öva på den typ av motstånd som 

upprorsbekämpande förband i Afghanistan idag möter, samt att stora mängder vapen 

fortfarande finns kvar från konflikten med Sovjet.  

 

Sovjetiska rådgivare hjälpte däremot även till, de byggde stor del av den infrastruktur som vi 

ser i landet än i dag, och det gjordes gjorde försök att stimulera och bygga upp den 

ekonomiska sektorn i landet. Anledningen till att det inte fick sin fulla effekt var bristen på 

samarbete mellan dessa rådgivare och den militära ledningen. Den sovjetiska närvaron fick ett 

abrupt slut när den nya sovjetiska ledningen beslutade att dra tillbaka trupperna ur landet 

 

De nuvarande förbanden i Afghanistan använder sig COIN doktrin som har ett betydande 

fokus på befolkningen, och värdnationen. Insatsen har snarare ett civilt fokus där PRT 

(Provincial reconstruction team) konceptet används som verktyg, för att på lokal nivå stärka 

den inhemska legitimiteten. Detta kan exempelvis åskådliggöras genom samarbete mellan 

militär personal och biståndsorganisationer. Insatsens fokus är att landet själv successivt skall 
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kunna ta över och skapa en självständig, stabil, demokratisk stat. Och på det sättet indirekt 

hindra vidare oroligheter i landet.  

 

Fortsatt forskning 

Kopplat gentemot litteraturen, så skulle det vara intressant se en tillämpning av Galulas 

teorier på en annan konflikt av liknande karaktär, exempelvis den nuvarande konflikten i 

Afghanistan, Det skulle även vara intressant att tillämpa någon eller några av de andra COIN 

teorierna på den sovjetiska invasionen, eller se en mer politiskt inriktad undersökning av 

samma område. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att analysera ur ett 

legitimitetsperspektiv, se hur Sovjetunionen rättfärdigade sitt beslut om invasion. 

Även en mer civilt vinklad Uppsats skulle vara intressant, se den civila påverkan på 

konflikten 
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