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Operation Fenix 
En teoriprövande fallstudie 

Sammanfattning: 

Dagens samtida konflikter skiljer sig ganska markant ifrån den typ av krigsföring 

som vi är vana att se den, exempelvis under andra världskriget där reguljära förband 

stred mot varandra med de allierade på ena sidan fronten och axelmakterna på den 

andra. I dagens konflikter är nyttjandet av irreguljära förband vanligt förekommande 

vilket har lett till att reguljära förband måste strida på helt andra villkor och 

omständigheter än förut. 

 

Under Vietnamkriget startades Operation Fenix i syfte att bemöta denna nya typ av 

krigsföring och de metoder som användes av den amerikanska underrättelsetjänsten 

var något som inte hade prövats tidigare. Tyvärr gav dessa metoder inte det 

underrättelsevärde som det var tänkt till en början men frågan står fortfarande kvar 

hur dessa metoder påverkade VCIs (Viet Cong Infrastructure)  krigföringsförmåga. 

 

Syftet med denna uppsats är att i en fallstudie granska om de metoder som Operation 

Fenix använde under Vietnamkriget var effektiva gentemot irreguljära styrkor samt 

om det finns något stöd gentemot dessa metoder i militärteorin. 

 

I uppsatsen används en teoriprövande fallstudie där David Galulas teorier 

implementeras i ett analysverktyg skapat utav de tre pelarna i krigföringsförmågor 

där varje faktor analyseras och slutligen sammanfogas till resultat till den givna 

frågeställningen. 

 

Denna uppsats visar på att de effekter Operation Fenix hade på de irreguljära 

moståndarna har ett visst samband med de teorier David Galula skapat gällande 

Counterinsurgency Warfare. 

 

Nyckelord: krigföringsförmåga, Galula, Operation Fenix, irreguljär krigsföring, 

Vietnamkriget. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

 
Vietnamkriget pågick mellan 1954 till 1975

1
 och hade sin bakgrund i 

Indokinakriget där resultatet blev att Vietnam utropades självständigt. Dock blev 

landet uppdelat i två delar, den norra delen som var kommuniststyrt och den södra 

delen som var USA-orienterad.
2
 

USA var delaktiga ganska tidigt i konflikten men först i början av 1965 hade 

deras stöd i form av militära trupper nått sin topp. Förutom sina reguljära trupper 

startade den amerikanska underrättelsetjänsten CIA ett program vid namn 

Operation Fenix (Phoenix Program) vars syfte var att detta skulle inledningsvis 

inhämta information om Viet Congs organisation och kanske även få VCI (Viet 

Cong Infrastructure) och deras agenter att byta sida. Tanken med programmet var 

att Vietnamesiska ”Provincial Reconnaissssance Units” (PRU) skulle tillfångata 

misstänkta medlemmar i VCI och sedan föra dessa till ”Provincial Interrogation 

Centers” (PIC).  Dock började programmet att leva sitt eget liv och detta 

resulterade i tortyr på misstänkta medlemmar av VCI och detta utan att ge något 

större underrättelseresultat. Anledningen till detta var att de flesta tillfångatagna 

antagligen var oskyldiga och hade enbart rapporterats in som misstänkta på grund 

av familjära vendettor.  Slutligen utvecklades detta till ohämnat dödande av 

misstänkta utan några som helst försök till tillfångatagning eller förhör, detta 

utfört utav både PRU och amerikanska specialstyrkor. Under hela operationen 

som varade från 1967
3
-1972 var antalet dödade av dessa metoder någonstans 

mellan 20 000-40 000, detta utan att ge något större underrättelseresultat. 
4
 

Anledningen till dessa brister i underrättelseresultat var bland annat att de resurser 

som fanns under Operation Fenix missanvändes och nyttjades inte till det de var 

 
1
 Thackrah, J.R (2009) The Routledge Companion to Military Conflict Since 1946. S.262 

2
 NE, http://www.ne.se/vietnamkriget  (2013-05-03, 13:15) 

3
 Moyar, M (1997) Phoenix and the Birds of Prey. S.368 (se ICEX) 

4
 Nutter, John. J (2000) The CIA’s Black Ops. S.58-59 

http://www.ne.se/vietnamkriget
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tänkta för, vilket var att lokalisera och eliminera VCI genom polisiära styrkor, 

utan användes för taktisk underrättelse till de militära styrkorna.
5
 

 

Trots detta skedde det ändå en stor förändring i Viet Congs effektivitet och 

aktivitet under den tiden som Operation Fenix var igång och när Nordvietnams 

sista offensiv gick av stapeln 1975 så hade de nästan ingen inblandning i denna. 

Viet Cong var kanske de största förlorarna under kriget men problemet är att den 

stora allmänheten tror motsatsen.
6
 

 
1.2. Problemformulering 

Dagens samtida konflikter skiljer sig ganska markant ifrån den typ av krigföring 

som vi är vana att se den, exempelvis under andra världskriget där reguljära 

förband stred mot varandra med de allierade på ena sidan fronten och 

axelmakterna på den andra. Detta är vad gemene person definierar som krig idag, 

en strid mellan soldater där krigsrätt är de spelregler man för sig efter. I dagens 

konflikter är nyttjandet av irreguljära förband vanligt förekommande vilket har 

lett till att reguljära förband måste strida på helt andra villkor och omständigheter 

än förut. Det finns egentligen ingen front i denna nya typ av krig utan stridigheter 

kan blossa upp vart som helst då koncentrationsprincipen har ersatts av principen 

om spridning av krafter i tid och rum, detta för att de irreguljära förbanden saknar 

styrkan att direkt mäta sig med de reguljära förbanden eller att denna typ av 

krigföring inte lämpar sig för dessa förband.
7
 

  Ett exempel på detta som ligger nära till hands är konflikten i Afghanistan och 

vilka hot och fientliga styrkor de svenska förbanden stöter på och hur dessa 

uppträder. 

 

Under Vietnamkriget startades Operation Fenix i syfte att bemöta denna nya typ 

av krigföring och de metoder som användes av den amerikanska 

underrättelsetjänsten var något som inte hade prövats tidigare. Tyvärr gav dessa 

metoder inte det underrättelsevärde som det var tänkt till en början men frågan 

står fortfarande kvar hur dessa metoder påverkade VCI’s krigföringsförmåga. Det 

finns en risk att dessa metoder har förkastats alltför snabbt på grund utav de 

moraliska faktorerna vad det gäller krigsföring. Detta utan en riktig analys av dess 

resultat samt koppling till teorier inom irreguljär krigföring för att kunna urskilja 

och reflektera över vilka lärdomar man kan dra utefter denna operation. 

Visserligen finns det en del litteratur som beskriver operationen, men jämförelser 

gentemot de teorier som finns vad det gäller irreguljär krigsföring är bristfälliga. 

 
5
 Moyar, M (1997) Phoenix and the Birds of Prey. S.129 

6
 Col. Summers, H.G. Jr. “Foreword” i: Moyar, M. (1997) Phoenix and the Birds of Prey. S. X 

7
 Münkler, H. (2002). De nya krigen. S. 25  
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Detta skapar ett problem då vi måste dra lärdomar av vår historia och inte förkasta 

specifika metoder och händelser på grund utav förutfattade meningar utan att 

samtlig information behandlas med en djupare analys och ett objektivt synsätt. 

 

 

 

1.3. Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att i en fallstudie granska om de metoder som 

Operation Fenix använde under Vietnamkriget var effektiva gentemot irreguljära 

styrkor samt om det finns något stöd gentemot dessa metoder i militärteorin. 

Detta genom att svara på följande frågeställning: 

 

 Vilken effekt hade Operation Fenix på de irreguljära styrkornas 

krigföringsförmågor? 

 Vilket stöd finns det i Galulas teorier om Counterinsurgency (COIN) för 

de metoder som användes under Operation Fenix? 

Ett delsyfte med denna uppsats är även att pröva en analysmodell som har tagits 

fram utifrån de tre pelarna i krigföringsförmågor. 

1.4. Tidigare forskning   

Som det tidigare nämndes i problemformuleringen är forskningen om Operation 

Fenix gentemot teorier inom irreguljär krigsföring ganska sällsynt. Det finns dock 

litteratur som beskriver operationen men det mesta som kan hittas är historiska 

beskrivningar om vad som hände och hur allting genomfördes, men som sagt är 

dess koppling till teorier inom irreguljär krigsförning bristande. Mark Moyar 

beskriver bland annat i sin bok kortfattat i slutet om svårigheterna kring att 

implementera irreguljära krigsföringsprinciper på Vietnamkriget då denna 

varierade i intensitet och form flera gånger och kan snarare beskrivas som en 

sammansättning av flera olika småkrig.
8
 Dock har denne gjort ett gediget arbete i 

att tolka befintlig information om Operation Fenix och använder många källor för 

att kunna framföra ett vetenskapligt resultat. Moyar går in i djupet på frågor om 

operationer, uppbyggnad utav programmet samt hur det påverkade befolkningen i 

landet och försöker att göra detta på ett objektivt sätt. Denna uppsats kommer att 

använda sig utav Moyars arbete i ganska stor utsträckning, dock med tanke på 

avgränsningarna i nästkommande kapitel kommer författaren att försöka filtrera 

ut den information som enbart berör just Operation Fenix.  Vidare beskrivning 

utav Moyars bok samt annan litteratur kommer att förklaras i kapitel 2.2 i denna 

uppsats. 

 
8
 Moyer, M. (1997) Phoenix and the Birds of Prey. S. 334 
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Därför ska det tydliggöras att denna uppsats inte syftar till att omfatta hela 

Vietnamkriget och hur teorier inom irreguljär krigsföring implementerades i 

USA:s strategi i allmänhet utan snarare specifikt vilka effekter Operation Fenix 

hade på motståndarstyrkorna och hur dessa metoder har något stöd i Galulas 

teorier. 

 

 
1.5. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att vara avgränsad till en teoriprövande fallstudie av 

Operation Fenix där empiri om denna kommer att prövas gentemot Galulas 

teorier om Irreguljär krigsföring och kommer ej att beröra de reguljära förbandens 

operationer och påverkan. Uppsatsen kommer inte att beröra specifika händelser 

under kriget utan snarare vilken inverkan operationen gjorde på Viet Cong samt 

huruvida operationen hade någon effekt på de irreguljära styrkorna samt om det 

finns stöd för dess metoder i Galulas teorier.  

På grund utav att operationen enbart var aktiv mellan 1965-1972 kommer även 

detta att göra en avgränsning i tiden vad det gäller det empiriska materialet samt 

även att det enbart kommer att beröra operationens verkan i Vietnamkriget. 

På grund utav att det finns väldigt mycket teorier om hur irreguljära styrkor ska 

bemötas kommer denna uppsats enbart att behandla vissa delar av David Galulas 

teorier om COIN, vilka kommer att förklaras tydligare i teoridelen utav denna 

uppsats samt själva begreppet i kapitlet 1.6. 

 

Även en avgränsning i det emiriska materialet kommer att finnas då de finns få 

böcker som går in på djupet och analyserar operationen på ett objektivt sätt. 

Därför kommer den empiriska delen i fallstudien att begränsa sig till Mark 

Moyars bok Phoenix and the Birds of Prey. 

 

 
1.6. Disposition 

Uppsatsen kommer att bestå utav 7 stycken kapitel. Dessa kommer att beskrivas 

kortfattat nedan samt en bild av dess struktur. 

Kapitel 1.  Inledning 

Ger en introduktion till ämnet samt en problemformulering följt utav syfte och 

frågeställning. Därefter kommer tidigare forskning kring ämnet, uppsatsens 

avgränsningar och slutligen dess disposition. 

Kapitel 2.  Forskningsdesign 
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 Behandlar vilken metod som kommer att användas under uppsatsen för att denna 

ska uppnå sitt syfte, samt de material och empiri som kommer att användas under 

uppsatsen samt källkritik gentemot denna. 

Kapitel 3.  Centrala begrepp och teori 

Tar upp centrala begrepp för uppsatsen så att läsaren ska kunna förstå dessa i 

teoridelen och under fallstudien. Här beskrivs också de teorier som kommer att 

användas i analysen.  

Kapitel 4.  Fallstudie 

Fallstudien kommer att vara uppdelad i tre delar, detta på grund utav att de tre 

pelarna i krigföringsförmåga kommer att användas som analysverktyg under 

uppsatsen och detta gör det lättare att kunna analysera varje faktor var för sig. 

I dessa tre delar kommer det empiriska materialet att redovisas för att därefter i 

analysen jämföras gentemot de utvalda teorierna. 

Kapitel 5.  Resultat 

Denna del kommer att besvara tidigare ställd frågeställning utefter resultatet av 

analysen. Detta genom att de tre analyserna från fallstudien kommer att slås 

samman och utgöra resultatet på frågeställningen. 

Kapitel 6.  Avslutning 

Här kommer avslutande diskussioner att genomföras samt förslag på fortsatt 

forskning. 

Kapitel 7.  Källförteckning 

Referenslista av använd litteratur.  
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 9

 

2. Forskningsdesign 

2.1. Metod 

Denna uppsats kommer att genomföras genom en teoriprövande fallstudie med ett 

kvalitativt ansatts, som har sin grund i hermeneutiken, detta på grund utav den 

givan frågeställningen inte kan besvaras med några specifika eller absoluta svar 

utan snarare kommer det resultera i en tolkning utav det empiriska materielet i sin 

helhet. Detta kommer att utföras genom en deskriptiv metod. För att läsaren ska 

få en förståelse vad dessa begrepp betyder kommer dessa att beskrivas nedan. 

 

Teoriprövande fallstudie 

Genom att göra fallstudie menas att man fokuserar på en viss specifik händelse 

eller område för att genom detta få insikt i hur det enskilda kan belysa det 

generella. Det handlar om att gå in på djupet och vanligtvis undersöker man något 

som existerar eller har exiterat ”naturligt” och som inte har frammanats i en 

forskningsmiljö. Denna typ av studie ger också möjligheten att kunna flera olika 

källor, den till och med inbjuder till detta.
10

 

 
9
 Skapad av författaren 

10
 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. S.59-61 
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Fördelarna med att använda en fallstudie är att forskaren kan inrikta sig mot en 

eller ett fåtal enheter och detta ger denne möjligheten att i utvalda situationer 

ägna sig åt subtiliteter och vanskligheter. En fallstudie passar även in bra med 

behoven vid ett småskaligt projekt samt om forskningen prövar, vilket detta fall 

gör, eller skapar teorier kan denna göras med ett gott resultat genom en 

fallstudie.
11

 

Det finns dock också nackdelar när man genomför en fallstudie och där den 

kanske är mest känslig är vad det gäller trovärdigheten i de generaliseringar som 

görs och kritiken mot dessa. Det finns också en uppfattning om att den bara 

producerar mjuk data och inte är lämplig för analyser och utvärderingar. Det kan 

även vara problematiskt i en fallstudie att göra tydliga avgränsningar och 

bestämma vilken typ utav data som ska användas i forskningen och vilken som 

ska lämnas utanför.
12

 

Det finns flera olika sätt som det utvalda fallet kan användas, men just i detta fall 

kommer det att vara en teoriprövande undersökningsenhet. Detta betyder att den 

kommer att pröva utvalda teorier och fallet i sig är utvalt för att det innehåller 

avgörande element som kommer att förutsäga vissa resultat gentemot den utvalda 

teorin.
13

 

Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansatts gynnar en fallstudie då den är förankrad i verkligheten samt 

att materialet ofta är rikhaltigt och detaljerat. Det ger även utrymme för 

tvetydigheter och motsägelser i materialet samt det ger utrymme för alternativa 

tolkningar och förklaringar.
14

 

Det finns dock nackdelar med denna typ av data och dessa är bland annat att det 

är svårt att generalisera utifrån det resultat studien ger gentemot liknande enheter. 

Det är också större risk för att forskningen tenderar att spegla forskarens ”Jag” i 

värderingar och identitet vad det gäller analysen av data. Det finns även en risk att 

slutsatserna blir förenklade på grund av återhållsamhet i materialet.
15

 

 

 
11

 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. S. 71 

12
 Ibid. S. 72 

13
 Ibid. S. 65 

14
 Ibid. S.398 

15
 Ibid. s. 399-400 
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Hermeneutik 

 

Hermeneutik handlar om tolkning och det finns ett antal huvudpunkter som måste 

tas hänsyn till vid forskning på detta sätt. I exempelvis texter, som denna uppsats 

kommer att beröra handlar hermeneutiken om tolkning av innebörd i dessa samt 

att vid denna tolkning måste en förförståelse finnas vad det gäller språk och 

kulturell gemenskap och att denna förmedlas till läsaren på sådant sätt att även 

denne blir medveten om detta. För att läsaren ska kunna förstå den framväxande 

helheten måste författaren kunna växla mellan del- och helhetsperspektiv. Detta 

för att i varje textavsnitt som läses ska ha en röd tråd till resultatet och göra så att 

man förstår tidigare avsnitt. Slutligen måste författaren vid tolkningen ta hänsyn 

till vilken situation läsaren befinner sig i och på vilket sätt den analyserade texten 

har tillkommit och detta genom att tolkningen måste genomföras i förhållning till 

dess kontext.
 16

 

 

Deskriptiv metod 

Då det finns en del kunskap inom området och att denna kommer att 

systematiseras i form utav en modell i denna uppsats så kommer dess metod alltså 

vara deskriptiv. Detta betyder också att man försöker undersöka utvalda fenomen 

inom området som man är intresserad utav och beskrivningen av dessa fenomen 

ska vara grundliga och detaljrika. Oftast så används också bara en form utav 

teknik för att inhämta information och i detta fall så kommer det att röra sig om 

tidigare nämnd fallstudie med hjälp utav kvalitativ data.
17

 

Analysmodell 

För att det inte ska bli några missförstånd vad det gäller analysmodellen kommer 

även denna att förklaras grundligare. Modellen är baserad utifrån de tre pelarna i 

krigföringsförmågor: Fysiska faktorer, konceptuella faktorer samt moraliska 

faktorer.
18

 Dessa faktorer skulle räcka som analysverktyg för att besvara den 

första frågan i frågeställningen, men den är otillräcklig för att besvara den andra. 

Därför kommer ett urval av David Galulas teorier om COIN att tillföras i dessa 

pelare utefter författarens tolkning av dess samhörighet. Detta kommer generera 

indikatorer på vad författaren ska leta efter i det empiriska materialet för 

redovisning och analys. När varje del utav de tre faktorerna är redovisade och 

analyserade kommer dessa slås samman till ett resultat som svarar på den givna 

frågeställningen. 

 
16

 Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. S.33-34. 

17
 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. S. 13 

18
 Försvarsmakten. (2002) Militärstrategisk Doktrin. S. 75 
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2.2. Material och källkritik 

Rent generellt finns det mycket empiriska resurser inom Vietnamkriget men när 

det gäller Operation Fenix är dessa resurser ganska begränsade, kanske på grund 

utav dess tidigare sekretessbelagda natur. Dock vad det gäller den teoretiska delen 

är Galulas teorier skapade utifrån dennes egna erfarenheter vid konflikter vilket 

bör klassificera dessa teorier som en primärkälla. 

  

Vid valet av empiriska källor som behandlar Operation Fenix kommer denna 

uppsats empiri i stor mån baseras på dr. Mark Moyars texter från Phoenix and the 

birds of Prey. Då Moyar har en PhD i historia från Cambridge, har studerat 

Vietnamkriget och COIN under en längre tid samt jobbar på Joint Special 

Operation Center, vilket tyder på att han är väl insatt i ämnet och ett vetenskapligt 

förhållningssätt i sitt material.
19

 

Syftet med denna bok, vilket författaren nämner själv i sitt introduktionskapitel, 

är att belysa de gråzoner som fanns i Vietnamkriget och detta görs på ett objektivt 

och opartiskt sätt. I sin bok ifrågasätter författaren många av sina källor och 

strävar efter att gå till botten med sin information genom att placera den i rätt 

kontext. 

 

Dock finns det mer empiriskt material och en annan titel som har varit med i 

övervägandet är Douglas Valentines The Phoenix Program, men på grund av att 

denne inte har samma tyngd i sin bakgrund då följande saknar tidigare nämnd 

akademisk utbildning och vetenskapliga förhållningssätt gör denna källa mindre 

pålitlig.
20

 Visserligen behandlar den enbart Operation Fenix men hur och varför 

den gör det är aningen oklart. 

 

Vidare empiri som har varit under övervägande är Thomas L. Ahern Jr.’s Vietnam 

Declassified: The CIA and Counterinsurgency. Ahern är tidigare anställd på CIA 

och jobbar fortfarande där som konsult, vilket gör att det finns en risk att empirin 

kan vara partisk och inte vetenskapligt grundad samt att den berör hela 

Vietnamkriget och inte enbart Operation Fenix. Detta gör att det finns en viss 

brist i dess djup och detta gör den otillräcklig i denna fallstudie. 

 

2.3.  Validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 

Att veta vad det är som man undersöker är viktigt för att kunna ha god validitet 

och detta uppnås enbart om det man säger att man ska undersöka överensstämmer 

med det man verkligen undersöker. För att vara säker på detta krävs en god 

teoriunderbyggnad samt ett bra analysverktyg och att själva mätningen är 

 
19

 http://www.markmoyar.com/About.php (2013-05-16, 19:20) 

20
 http://www.douglasvalentine.com/bio.htm (2013-05-16, 19:30) 

http://www.markmoyar.com/About.php
http://www.douglasvalentine.com/bio.htm
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noggrann. Det är alltså inte bara datainsamlingen som är utav stor vikt utan hela 

forskningsprocessens samtliga delar som bidrar till en god validitet i kvalitativa 

studier.
21

  Genom att problemformulering och frågeställning har tänks igenom 

och omarbetats samt att analysmodellen är framtagen för att bearbeta fallstudien 

på ett strukturerat sätt har detta eftersträvats i denna uppsats. 

Även studiens tillförlitlighet, reliabilitet, är något som måste bejakas. Dock är 

detta begrepp väl sammanflätat med validitet i kvalitativa studier och det är svårt 

se stora skillnader mellan dessa. För att få reliabilitet i en studie krävs det att 

olika forskare ska kunna göra samma studie och komma fram till samma resultat, 

vilket är möjligt i kvantitativa studier. Men då kvalitativa studier fokuserar på 

tolkningar är det därför svårt att för olika forskare att komma fram till samma 

sak.
22

 

3. Centrala Begrepp och Teori 

Denna uppsats kommer att behandla begrepp som kan verka abstrakta och betyda 

olika saker för olika personer. För att undvika en misstolkning av uppsatsen 

kommer därför vissa centrala begrepp att förtydligas vad det gäller dess innebörd 

i denna uppsats. Vidare kommer även uppsatsens teoretiska ramverk att beskrivas 

i de teorier om irreguljär krigsföring som har myntats av David Galula. 

3.1 Centrala begrepp 

Krigföringsförmåga 

En nations eller en väpnad styrkas krigföringsförmåga hålls uppe utav tre olika 

faktorer: fysiska faktorer, konceptuella faktorer samt moraliska faktorer.
23

 

 

 Fysiska faktorer - behandlar de delar som rör stridskrafterna, personal och 

övriga resurser. 

 

 Konceptuella faktorer – beskriver hur de militära maktmedlen ska 

användas i form av doktriner och policy. 

 

 

 Moraliska faktorer – behandlar ledarskapen och värdegrunden i de egna 

förbanden samt viljan att använda sina stridskrafter.
24

 

 

 
21

 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. S. 102-103 

22
 Ibid. S. 103 

23
 Försvarsmakten. (2002) Militärstrategisk Doktrin. S. 75 

24
Ibid. S. 75 
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Bild.2
25

 

Insurgency 

För att en irreguljär styrka ska kunna komma till makten finns det tre olika 

metoder som dessa styrkor kan använda sig utav: Revolution, plot eller 

incurgency. Då denna uppsats kommer att behandla metoden insurgency finns det 

ett behov av att förklara denna metod för att förstå vad som menas med 

begreppet.
 26

 

Själva begreppet kan beskrivas som en förlängd kamp där de irreguljära 

styrkornas mål är att stegvis omkullkasta den rådande ordningen. När själva 

kampen startar är svårt att definiera, till skillnad mot en revolution som startar 

explosivt och har en tydlig början, men den utvecklas efterhand.
27

 

 

Counterinsurgency warfare (COIN) 

COIN är helt enkelt effekten utav insurgency och kan enbart beskrivas som ett 

motmedel mot detta beroende på hur den är utformad. Det enklaste sättet att 

förklara COIN är helt enkelt att beskriva asymmetrin mellan dessa. Insurgenterna 

har alltid den offensiva förmågan, de har ett syfte och strävar alltid efter att få fler 

att bli delaktiga i detta syfte för att bli starkare. COIN-styrkorna placeras alltså 

alltid i en defensiv position där de måste skydda exempelvis ett lands population 

genetmot insurgenterna och spridandet av detta syfte. De har alltså alltid ett stort 

ansvar, att upprätthålla ordning i landet.
28

  

 
25

 Försvarsmakten. (2002) Militärstrategisk Doktrin. S.75 

26
 Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. S.2  

27
 Ibid. s. 2 

28
 Ibid. S.1-4 
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Viet Cong 

Under Vietnamkriget var det fyra olika aktörer som var delaktiga. På ena sidan 

stod USA och Sydvietnam, på andra sidan stod Nordvietnam och Viet Cong. De 

sistnämnda hade fört ett guerillakrig gentemot Sydvietnam sedan 1954 och fick 

stöd ifrån Nordvietnam först 1959 med dess reguljära trupper. Viet Cong var den 

aktör under Vietnamkriget som stred på ett irreguljärt sätt genom att attackera 

isolerade patruller för att sedan snabbt dra sig undan. De var även aktiva i att 

infiltrera lokalbefolkningen i syd och få dessa över till sin sida.
29

 

Skuggregimen (VCI) 

VCI var den del utav Viet Cong som stod för dess militära och politiska ledarskap 

vilket kom ifrån Nordvietnams kommunistiska parti. Det var medlemmarna i VCI 

som organiserade och gav direktiv till Viet Cong. VCI var uppdelat i fem 

administrativa nivåer. Högst upp var den nationella som fick sina order direkt 

ifrån kommunistledarna i Hanoi, därefter kom de regionala, provinsiella, distrikt 

och slutligen byar där dessa utförde all kontakt med lokalbefolkningen där de 

agerade.
30

 

3.2 Teori  

Valet av teori som denna uppsats kommer att pröva bygger på utvalda delar ur 

Galulas teorier om COIN utifrån dennes bok Counterinsurgency Warfare: Theory 

and Practice, som används flitigt inom militära utbildningar världen över.  

 

Galula 

Inom militärteorin har den franska överstelöjtnanten David Galula välkända 

teorier om hur irreguljära och revolutionära styrkor ska bekämpas. Dessa teorier 

har utformats efter reflektioner denne har gjort utefter deltagande i konflikter i 

Kina, Grekland, Algeriet och Indokina där Frankrike stred emot irreguljära 

styrkor.
31

 

 

En utav dessa teorier beskriver hur COIN strategiskt ska appliceras, vilket 

kommer att tolkas som hur de fysiska faktorerna hos insurgenterna ska påverkas, i 

en stegvis procedur i ett ”Hot Revolutionary War” och detta enligt följande: 

 

 

 
29

 Thackrah, J.R (2009) The Routledge Companion to Military Conflict Since 1946. S.262 

30
 Moyar, M. (1997) Phoenix and the Birds of Prey. S.9-12 

31
 Nagl, J.A (2006)”Foreword” i; Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and 

Practice. S. VII 
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Fysiska faktorer enligt Galula 

 

 

I ett utvalt område 

Inledningsvis ska de reguljära styrkorna koncentrera sina styrkor till ett specifikt 

område för att kunna neutralisera eller driva bort huvudstyrkan av de irreguljära 

styrkorna. Därefter ska tillräckligt med reguljära förband tilldelas till området för 

att bevaka städer och byar för att förhindra att irreguljära trupper ska kunna återta 

dessa. Vidare ska kontakt med populationen göras och för att förhindra dess 

kontaktlänk med de irreguljära styrkorna. Efter detta ska den lokala 

insurgentorganisationen neutraliseras och upprätta av lokalbefolkningen 

egenvalda lokala myndigheter som ska utbildas i att försvara befolkningen mot 

insurgenter. Lokala ledare ska få fullt stöd för att utvecklas och utbildas i 

nationella politiska rörelser. Avslutningsvis ska de sista insurgenterna besegras 

eller tryckas bort. När väl detta är gjort ska denna procedur repeteras i ett annat 

område.
32

 

 

 

Styrkeekonomi 

 

Fokus ska alltid ligga på att säkra de utvalda områdena med den största delen utav 

de reguljära styrkorna men för att förhindra en uppbyggnad utav de irreguljära 

förbanden bör små räder göras mot övriga områden utan att använda allt för stora 

resurser av de egna styrkorna. Detta för att minimera motståndet när väl området 

ska säkras av de koncentrerade styrkorna som nämndes i tidigare stycke.
33

 

 

Oåterkallelighet 

 

För att uppnå detta är det av stor vikt att den lokala befolkningen är kapabla till 

att skydda sig själva med minimalt stöd från de reguljära trupperna vilket gör att 

de irreguljära trupperna får det svårt att återuppbygga sitt fotfäste i området. Men 

det viktigaste av allt är när befolkningen och dess ledare står på de reguljära 

styrkornas sida och visar sin lojalitet gentemot dessa genom handling och för att 

de själva känner att de skulle förlora på att insurgenterna återtar makten.
34

 

 

Initiativ 

 

 
32

 Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. S. 55-56 

33
 Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. S. 57.  

34
Ibid. 56-57. 
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Genom en offensiv strategi kan initiativet återtas från insurgenterna och de 

reguljära styrkorna kan genom detta bestämma vart händelsecentrum ska befinna 

sig. Detta ger insurgenterna två val, det ena är att stanna kvar och försvara sig 

emot de reguljära styrkorna och det andra är att lämna området vilket betyder att 

de lämnar över kontrollen av lokalbefolkningen till de reguljära styrkorna. 

Generellt sett är insurgenterna väldigt flyktiga och kan genom detta välja att inte 

konfrontera de reguljära förbanden, men då dessa insurgenter är i stort behov av 

den lokala befolkningen för att bygga upp sin styrka tvingas dessa in i striden för 

att inte förlora källan till sin styrka. 
35

 

 

Fullt utnyttjande av COIN’s tillgångar 

 

Genom att fokusera sina resurser på populationen i form utav administrativa, 

ekonomiska, informativa samt militära insatser kan dessa utnyttjas maximalt. 

Detta på grund av att lokalbefolkningen är stationär, vilket insurgenterna inte är. 

Detta resulterar i att insurgenterna får stora svårigheter att på något sätt påverka 

lokalbefolkningen och är COIN’s tillgångar fullt utnyttjade så kan inte heller 

insurgenterna påverka dessa i någon större grad.
36

 

 

Enkelhet 

 

I och med COIN är det inte bara viktigt att kunna definiera målet utan det är 

också lika viktigt att kunna definiera vägen till målet och det i sådan mån att 

COIN-personal ska kunna implementera denna i sin strategi. Trots att denna 

personal består av politiker, ekonomer, socialarbetare, biståndsarbetare och 

soldater måste dessa sträva efter att jobba åt samma håll. Alla måste veta vad som 

ska göras och hur det ska göras.
37

 

 

Ta befälet, ta kontroll 

 

När väl områden är säkrade gäller det att se till att allt fortgår som det ska. 

Befälhavaren över COIN-styrkorna måste välja ut underställda som visat sig 

lämpliga att ta ansvar för vissa områden och ta bort de som misslyckas. Det är av 

stor vikt att när väl ett område fungerar bra måste befälhavaren kunna lämna över 

ansvaret till ett underbefäl som visat sig vara effektiva i detta ledarskap och gå 

vidare till ett område som har problem, allt detta för att skapa en slags medveten 

mosaik i dessa områden.
38

 

 

 
35

 Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. S. 58-59. 

36
 Ibid. S. 58 

37
Ibid. S. 57-58 

38
 Ibid. S. 59-60.  
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Konceptuella faktorer enligt Galula 

 

Vad det gäller de konceptuella faktorerna som behandlar doktriner och policy så 

beskriver Galula även här en stegvis process om hur en doktrin med ortodoxt 

mönster
39

 byggs upp och tillämpas. På grund av att Operation Fenix startade i 

mitten av Vietnamkriget så kommer enbart de två sista stegen att appliceras i 

analysen och hur dessa motverkades av COIN-styrkorna i form utav Operation 

Fenix. 

 

Fjärde steget: Rörlig krigsföring 

 

För att insurgenterna verkligen ska kunna besegra de reguljära förbanden måste 

de till slut skapa en egen reguljär arme. Tidigare guerillakrigsföring kan bara 

hindra och försvåra för de reguljära motståndarna och kan efter ett tag resultera i 

en ökad fientlighet inom lokalbefolkningen. 

För att skapa denna styrka krävs såklart utrustning vilken kan stjälas från fienden 

eller tillföras från utlandet. Dock är denna styrka ganska känslig till en början på 

grund av dess låga antal och måste skyddas utav de irreguljära förbanden och 

detta måste göras av de irreguljära förbanden och lokalbefolkningen. Samtidigt 

som detta sker måste all befolkning i de kontrollerade zonerna göras redo för att 

på något sätt delta i kriget. Samtliga centrala medlemmar i den växande 

organisationen måste även vara väl indoktrinerade i syftet och lojala gentemot 

detta.
40

 

 

Femte steget: Utplåningskampanj 

 

När väl insurgenternas styrka har vuxit sig jämbördig med de reguljära styrkorna 

kan det sista steget tas för att utplåna motståndarens styrkor, men detta kräver inte 

enbart en mobiliserad militär styrka utan också en mobiliserad lokalbefolkning, 

agenter i COIN-styrkornas områden och psykologisk överlägsenhet. Endast då 

kan detta genomföras för att utplåna motståndarens styrkor eller utforma egna 

fredsvillkor om det finns mer att vinna på förhandling än fortsatta strider.
41

 

 

Moraliska faktorer enligt Galula 

 

För att kunna identifiera hur Operation Fenix påverkade ledarskapet inom de 

irreguljära förbanden i Vietnamkriget kommer Galulas teorier om själva 

operationen och taktiska problem som kan uppstå under denna att användas. Även 

denna har ett antal olika steg i sin process men under den empiriska 

 
39

 Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. 30 

40
 Ibid. S. 36-38 

41
 Ibid. S. 39 
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bearbetningen vad det gäller moraliska faktorer kommer enbart ett utav dessa steg 

att behandlas, nämligen det fjärde steget som behandlar utplåningen av 

insurgenternas politiska organisation. 

 

På grund av att en stor del av sympatisörerna och de politiskt aktiva är personer i 

lokalbefolkningen och inte direkt delaktiga i stridigheterna uppstår ett problem i 

familjebanden de har och sympatin de får genom befolkningen. Detta kommer att 

innebära stort misstycke inom lokalbefolkningen vid arrestering utav dessa och 

därför måste detta göras snabbt och resolut. Det är även svårt att verkligen veta 

om den misstänkte verkligen är en agent eller inte då en utav insurgenternas 

taktiker är att undanröja personer som är fientliga mot dess syfte genom att 

missleda COIN-styrkorna till att arrestera dessa. 

 

Något som även är viktigt vid denna typ av operationer är att den utförs genom 

det polisiära och kanske till och med utav specialförband inom polisen som enbart 

kommer att arbeta med detta, dock är det viktigt att befälhavaren av COIN-

styrkorna alltid är delaktig i ledningen utav operationen för att kunna bedöma om 

tillfångatagandet av agenter är nödvändigt och om det över huvudtaget kommer 

att ge något resultat.
42

 

 

Hur och var dessa arresteringar görs är också av stor vikt för att denna typ utav 

operationer ska lyckas. För att lyckas hitta de verkliga agenterna handlar det om 

att arrestera större grupper med personen där dessa är vagt misstänkta och ur 

dessa hitta de riktiga agenterna i gruppen eller information om vilka de är. Skulle 

agenter lyckas att fly från byn under denna utrensning så är det ingen större skada 

då de inte längre kan utföra sin uppgift ibland de egna insurgenterna och om de 

återvänder till lokalbefolkningen skulle de vara lätta att identifiera och arrestera. 

Allt detta måste utföras i områden där COIN-styrkorna redan har ett starkt fotfäste 

för att undvika att nya agenter skapas av insurgenterna i populationen.
43

 

 

När väl agenterna är arresterade och identifierade uppstår frågan vad som ska 

göras med dessa. Ett alternativ är att de straffas enligt lagen då de har konspirerat 

gentemot landets regering och sätts i fängelse. Problemet med detta är att 

fängelserna antagligen skulle fyllas ganska snabbt av agenter och insurgenter där 

de inte gör någon nytta för COIN-styrkorna. Istället kan det vara bättre att bortse 

från det lagliga konceptet och visa mildhet gentemot de som visar stor ånger och 

villighet av att dela med sig av den informationen de besitter och släppa dessa 

fria. Detta kan skapa nya allierade bland befolkningen och när väl aktiva agenter 

ser hur deras medarbetare släpps fria efter att ha erkänt kan dessa bli mer 

sammarbetsvilliga och ge ut underrättelser. 

  

 
42

 Galula, D. (2006) Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. S.86-87 

43
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Under hela operationen är det även viktigt i propagandasynpunkt att COIN-

styrkorna alltid förklarar syftet med operationen och varför den är nödvändig. 

Även om befolkningen inte tror på den lovade mildheten i utbyte av underrättelse 

kommer de snart att överbevisas då de själva får se de frisläppta.
44

 

 
 

 

4. Empiri och analys av fallstudien Operation Fenix 

4.1 Fysiska faktorer 

Denna del kommer att enligt tidigare beskrivning inledningsvis att redovisa det 

empiriska materialet som belyser påverkan på de fysiska faktorerna som 

Operation Fenix innebar på de irreguljära styrkorna under dess operationstid i 

Vietnamkriget. Detta genom att framföra empiriskt material om hur operationen 

organiserades samt hur den utfördes. 

4.1.1. Empiri 

Själva syftet med Operation Fenix var att genom provinsiella och distriktella 

operationscentaler koordinera inhämtningen utav underrättelser om och 

neutraliseringen utav VCI. De metoder som användes utav dessa center varierade 

ganska mycket utifrån de lokala förutsättningarna och vissa center som agerade i 

områden med hög militär aktivitet fick frångå sitt polisiära agerande för att 

tillämpa underrättelseinhämtning av mer taktisk betydelse, trots att detta enbart 

var av sekundär prioritet. Detta var dock ett problem då det tenderade att bli en 

norm för hur de reguljära styrkornas befälhavare såg på programmet och hur de 

ville att de skulle utnyttjas.
45

 

Balansen mellan de provinsiella och distriktella centralerna var också ganska 

ojämn. På provinsiell nivå arbetade CIA-rådgivare, specialpolis, PRU och annan 

personal från Sydvietnam som hade mycket mer inflytande och skicklighet än de 

som jobbade på distriktnivå. Men när väl CIA lämnade operationen i mitten utav 

1969 så fallerade operationen ganska totalt på båda nivåer. CIA fortsatte dock sitt 

arbete med att neutralisera VCI, men den underrättelse de fick in gav de inte ut till 

Fenix-centralerna.
46

 

Effektiviteten i dessa center var också ett problem. Istället för att fördela personal 

utefter behoven i området så fördelades denna jämt över alla center. Detta 

resulterade i att områden med hög militär aktivitet och låg VCI-aktivitet hade 

personalen svårt att vara konstruktiva, de hade gjort ett bättre jobb genom att 

 
44

 Moyar, M (1997) Phoenix and the Birds of Prey. S. 88-89 

45
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46
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understödja personal i områden där läget var tvärtom. Ännu ett problem, som 

kanske var deras största, som dessa center drogs med var den ovillighet hos 

Sydvietnamesiska underrättelsetjänster att dela med sig utav deras information. 

De misstänkte att dessa center var infiltrerade utav Viet Cong eller annat icke 

lojalt folk och var därför väldigt svåra att sammarbeta med. Det fanns även 

interna konflikter inom centrena på grund av de två typerna av information som 

behandlades där, dels taktisk underrättelse för de militära styrkorna samt 

underrättelse om VCI som berörde den polisiära delen. Detta ledde bland annat 

till personliga konflikter, organisationsrivalitet samt hätskhet mellan inhemsk och 

utomstående personal. 
47

 

Dock ska det påpekas att det var ett mindre bekymmer för CIA och de 

amerikanska styrkorna att de Sydvietnamesiska underrättelsetjänsterna delade 

med sig utav sin underrättelse till dem, deras huvudmål var att dessa skulle dela 

med sig med varandra då de var dessa som i slutändan skulle bekämpa VCI utan 

någon underrättelse från USA.
48

 

 

4.1.2. Analys 

Utifrån det empiriska materialet kan man utskilja att Operation Fenix varken hade 

resurser eller syfte att genomföra Galulas process i ett ”Hot Revolutionary War”, 

utan vi kan enbart se vissa delar av den som Operation Fenix hade kapacitet att 

genomföra. Ser vi till det första steget som handlar om att rensa ut insurgenter ur 

ett specifikt område så är det tydligt utifrån empirin att detta inte var möjligt utan 

stöd utav de reguljära trupperna. Dock kan vi se att när detta väl var gjort kunde 

Fenixpersonal ge taktisk underrättelse till de reguljära förbanden samt genomföra 

sin utrensning utav VCI-agenter. 

Vad det gällde styrkeekonomi enligt Galula så var även detta inte något Operation 

Fenix kunde bidra till utan detta var något som de reguljära förbanden enbart 

kunde göra. 

Oåterkallelighet genom att lokalbefolkningen skyddade sig själva visas inga 

tecken på. Som tidigare nämnt så var Operation Fenix enda syfte att eliminera 

VCI och effektivisera underrättelsefördelningen inom de egna förbanden.  Det 

enda som tillfördes var polisiära medel ute i byarna, men deras syfte var inte att 

skydda lokalbefolkningen utan fokus låg på att identifiera och arrestera VCI-

agenter. 

Att ta initiativet och attackera de irreguljära styrkorna för att ta byar i besittning 

var inte heller Operation Fenix syfte. Som tidigare nämt så fokuserade de sig 
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enbart på VCI och underrättelseinformation. De var ingen militär styrka kapabla 

till sådana operationer. 

Genom framställd empiri kan vi också se att effektiviteten inom de egna 

förbanden var bristfällig. Interna stridigheter, undanhållande av information och 

resurser utnyttjade på fel sätt tyder på att fullt utnyttjande utav COIN-resurser 

enligt Galulas teorier inte var tillämpat. Detta ger även svar på hur Galulas teorier 

om enkelhet tillämpades. Det var trots allt ett antal olika parter som behövde 

samarbeta mot samma mål men detta visar sig inte vara fallet, det var snarare 

tvärtom. 

Till slut har vi Galulas sista steg som beskriver hur effektivitet ska främjas i 

organisationen och där bra ledare ska prövas samt vara på rätt plats. Denna 

effektivitet var helt beroende utav CIAs deltagande samt på vilken nivå de 

arbetade inom Operation Fenix. Dessa var de bra ledarna som behövdes för att allt 

skulle gå bra och fördelningen utav dessa var inte balanserad. När de väl lämnade 

operationen visar det också tydligt på hur stort behov Operation Fenix var utav 

deras ledarskap, då allt fallerade i deras frånvaro. Även här kan vi se ett 

misslyckande enligt Galulas teorier. 

Över lag är det ganska tydligt att Operation Fenix inte har något stöd i Galulas 

teorier vad det gäller påverkan på de irreguljära styrkornas fysiska faktorer. 

Vidare reflektioner av analysen kommer att behandlas i kapitel 5. 

 

4.2.  Konceptuella faktorer 

Denna del kommer att enligt tidigare beskrivning att inledningsvis att redovisa det 

empiriska materialet som belyser påverkan på de konceptuella faktorerna som 

Operation Fenix innebar på de irreguljära styrkorna under dess operationstid i 

Vietnamkriget. Detta genom att framföra empiriskt material som visar hur 

operationen försvårade VCIs handlingsmöjligheter i sin doktrin. 

4.2.1. Empiri 

På grund utav den krigsföring som Operation Fenix genomförde gentemot VCI 

var skuggregimen tvungna att ändra sitt sätt att operera inom lokalbefolkningen 

vilket resulterade i förlorad effektivitet. De förlorade trots allt inte alla agenter ute 

ibland lokalbefolkningen, men de få som väl var kvar levde så pass farligt att de 

valde att gömma sig och sluta med sina aktiviteter. På grund utav denna minskade 

aktivitet och närvaro av VCI-agenter i byarna så upphörde funktionaliteten hos 

den så kallade Nationella Frihetsfronten, vars syfte var att organisera 

lokalbefolkningen för VCIs syften. De hade även svårt att sprida sin propaganda 

bland befolkningen. Genom att de fick svårigheter att kontrollera befolkningen 

kunde denna nu lättare komma i kontakt med de amerikanska och 
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Sydvietnamesiska motståndarstyrkorna och lämna information till dessa, de hade 

även svårt att hålla borta motståndarens underrättelseinhämtning i byarna.
49

 

Befolkningens lojalitet och stöd berodde också på en faktor som Operation Fenix 

inte kunde styra över, denna faktor var den sida som vann striderna i deras 

närområde. När Viet Cong gång på gång förlorade strider mot starka militära 

styrkor var det svårare för VCI att agera och få tillit från lokalbefolkningen. De 

levde helt enkelt farligt och detta gjorde att ett samarbete med dessa inte var så 

attraktivt för lokalbefolkningen på grund av riskerna som fanns.
50

 

Att VCI hade det svårt var helt enkelt ett resultat av att de förlorade agenter, 

lokalbefolkningen var ovilliga att samarbeta, effektivare underrättelsetjänst 

gentemot dem samt att de hade svårt att få kontakt med de få agenter som fanns 

ute i byarna. Detta ledde till att färre Sydvietnameser tillfördes till de 

kommunistiska styrkorna och att lokalbefolkningen i syd snarare kände en större 

samhörighet med de reguljära styrkorna från Sydvietnam.
51

 

4.2.2. Analys 

Vad det gäller de konceptuella faktorerna tolkat utifrån Galulas teorier så finns 

det tydliga tecken på att VCIs doktrinsgenomförande försvårades på grund utav 

Operation Fenix. I doktrinens fjärde steg är det utav stor vikt att 

lokalbefolkningen stödjer insurgenternas syfte genom att hjälpa till med skydd 

utav uppbyggnaden av deras egna reguljära armé, underrättelse och infrastruktur. 

Då VCI hade svårigheter att agera i lokalbefolkningen på grund av dess utsatta 

läge kan det tolkas som att de inte hade någon möjlighet att bygga upp det stöd de 

behövde för att utvecklas gentemot deras doktrin. 

Men även här ser vi att det inte enbart är Operation Fenix förtjänst att de hade 

svårigheter. Visserligen lyckades de eliminera ett stort antal agenter som verkade 

ute i byarna och på så sätt drastiskt decimera dess antal, men en stor faktor var 

också de reguljära förbandens vinster i närområdet. Lokalbefolkningen ville helt 

enkelt stå på den vinnande sidan av kriget och eftersom de såg en vinnande 

tendens hos de amerikanska och sydvietnamesiska förbanden så valde de att 

stödja dessa. 

Som ett resultat av att både Operation Fenix och övriga reguljära styrkors slag 

gentemot Viet Cong och VCI hade dessa svårt att ta det sista steget i sitt mål att 

skapa en utplåningskanpanj. Detta på grund av att de inte hade förmågan att 

genomföra det fjärde steget i Galulas teorier om irreguljära styrkors doktriner. 
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Detta bevisar att Operation Fenix hade en viss inverkan på VCIs konceptuella 

faktorer, men det måste även påpekas att det inte var denna allena som påverkade 

utan också i stor grad de reguljära förbanden. Eftersom händelseförloppet var som 

det var är det svårt att dra några slutsatser kring hur effektivt det hade varit om 

Operation Fenix hade agerat helt på egen hand utan inblandning utav de reguljära 

styrkorna. 

Vidare reflektioner av analysen kommer att behandlas i kapitel 5. 

 

4.3 Moraliska faktorer 

Denna del kommer att enligt tidigare beskrivning att inledningsvis att redovisa det 

empiriska materialet som belyser påverkan på de moraliska faktorerna som 

Operation Fenix innebar på de irreguljära styrkorna under dess operationstid i 

Vietnamkriget. Detta genom att belysa behandlingen av lokalbefolkningen samt 

misstänkta och arresterade VCI-agenter. 

4.3.1. Empiri 

Under ett år kunde upp emot 100 000 misstänkta ur lokalbefolkningen arresteras 

och en ansenlig mängd utav dessa blev misshandlade i någon form. Hur allvarlig 

denna misshandel var varierade från provins till provins beroende på vilka 

Sydvietnamesiska ledare som fanns där och hur intensivt kriget var i detta 

område. De flesta som blev tillfångatagna spenderade oftast bara ett fåtal dagar i 

fångenskap men de misstänkta som det fanns någon typ av bevis på 

insurgentanknytning behölls i veckor eller månader.
52

  

Denna typ av behandling var något som gav stor effekt på invånarnas attityd och 

sammarbetsvillighet. Trots att många blev skadade i samband med striderna som 

pågick och användandet utav tung eldkraft i byarnas närområde så var detta mer 

acceptabelt enligt dem själva än de oförklarliga arresteringarna och tortyren som 

utfördes. De såg dessa artilleriattacker som misstag och kände mer fientlighet 

gentemot Viet Cong och VCI som sköt direkt mot byarna med granatkastare. Det 

finns även statistik på att fler i den sydvietnamesiska lokalbefolkningen 

behandlades på sjukhus för skador orsakade av Viet Congs granatkastare än de 

reguljära styrkornas artilleri. De hade även respekt för styrka och aktoritet, vilket 

gjorde att de ofta accepterade arresteringarna som skedde. Speciellt när de insåg 

att färre blev torterade, släpptes efter någon dag eller slapp betala mutor.
53

 

Vid själva förhören och utfrågningen utav bekräftade Viet Cong- och VCI-agenter 

blev det efter ett tag klart att en bra behandling av fångarna och belöningar i 
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utbyte mot information gav bättre och snabbare resultat än de mer brutala 

tortyrmetoderna. I utbyte mot sjukvård till dem själva och sin familj var de villiga 

att samarbeta då deras familjeband oftast var starkare än deras lojalitet gentemot 

det kommunistiska syftet. Informationen kanske inte kom fram lika snabbt som 

med tortyr med när den väl kom var den mycket mer detaljrik och användbar.
54

 

Vad det gällde behandlingen utav lokalbefolkningen i deras egna hem förekom 

det stölder av mat och andra saker utav PRU-agenter trots att de var välbetalda av 

amerikanerna, dock ska det tillägas att de reguljära Sydvietnamesiska soldaterna 

betedde sig mycket värre då dessa nästan konstant var hungriga på grund av 

dåliga löner.
55

 

Denna typ av behandling visar sig dock redan existera innan Operation Fenix drar 

igång och dess försök att ändra beteendet hos de styrkor som agerade gentemot 

lokalbefolkningen fick dålig respons då belöningen för att göra detta var alldeles 

för liten för att få någon genomslagskraft. Dock skedde en förbättring utav 

ledarskapet i och med inblandningen av CIA och Operation Fenix vilket gjorde 

att styrkorna som verkade gentemot VCI i lokalbefolkningen kunde utskilja 

anhängare till det kommunistiska partiet lättare genom bättre underrättelser.  

Detta ledde till att från 1967 och framåt minskade missbehandlingen av 

lokalbefolkningen.
56

 

 

4.3.2. Analys 

Något som Galula påpekar i sin teori är den mildhet som lokalbefolkningen ska 

behandlas med för att de ska få ett positivt intryck utav de reguljära styrkorna. 

Ordet mildhet är dock ganska relativt och måste sättas i kontext till 

omständigheterna under kriget. Det vi dock kan se är att lokalbefolkningen 

uppfattade den behandling de fick av de reguljära styrkorna bättre än den de fick 

utav Viet Cong och VCI. Detta på grund av att de kände sig som måltavlor i 

insurgenternas ögon och de skador som de fick av reguljära styrkors artillerield 

hade de mer överseende med. 

Vad det gällde behandlingen av misstänkta förändrades mycket i och med 

Operation Fenix intåg i kriget. I stället för att använda sig av tortyrmetoder 

behandlades fångarna, kopplat till Galulas teorier, på ett mildare sätt och detta 

resulterade i bättre underrättelser och fler Viet Cong- och VCI-anhängare valde 

att byta sida. 
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Vi kan därför se att införandet av Operation Fenix påverkade behandlingen utav 

de arresterade och den mildhet som visades ökade effektiviteten i 

underrättelseinhämtningen och en större effekt gentemot VCI. 

Vidare reflektioner av analysen kommer att behandlas i kapitel 5. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer de tre olika analyserna från fallstudien att sammanföras för 

att ge svar på den givna frågeställningen där varje fråga kommer att behandlas 

separat för en ökad tydlighet. Låt oss börja med den första i frågeställningen: 

 Vilken effekt hade Operation Fenix på de irreguljära styrkornas 

krigföringsförmågor? 

Utefter den analys som är genomförd är det svårt att se några direkta effekter på 

de irreguljära moståndarstyrkornas krigföringsförmågor då Operation Fenix fokus 

låg på att effektivisera underrättelseinhämtningen och neutralisera VCI. Dock kan 

vi se en påverkan hos de moraliska faktorerna som behandlar ledarskap och 

värdegrund genom att de förändrade behandlingen av de tillfångatagna och 

genom detta fick fram bättre underrättelser om VCI samt att vissa utav de 

tillfångatagna valde att byta sida. Detta var trots allt operationens syfte. 

Vad det gäller de fysiska faktorerna är det svårt att se om Operation Fenix i sig 

själv gjorde någon direkt effekt. Det är snarare genom att indirekt tillgodose de 

reguljära förbanden med bättre underrättelser som effekten kan tydas. Det var 

trots allt inte ett direkt stridande förband och var inte lämpade att göra någon 

större effekt på stridskrafterna, den stridande personalen eller Viet Congs övriga 

resurser. Effekterna på denna faktor var alltså minimala. 

På de konceptuella faktorerna, som behandlar doktrin och policy, blev de 

irreguljära styrkorna påverkade under Operation Fenix tid och hade problem med 

sitt doktringenomförande. Detta var dock inte enbart på grund av genomförandet 

av operationen utan snarare är de reguljära förbanden orsaken till att detta 

lyckades. Operation Fenix hade alltså en viss effekt på de konceptuella faktorerna 

genom att decimera antalet verkande VCI, men den största effekten gjorde alltså 

de reguljära förbanden med sin närvaro och förmåga att vinna strider. 

Genom detta kan vi alltså se att Operation Fenix gjorde störst effekt vad det gäller 

de moraliska faktorerna hos de irreguljära förbanden. Genom förbättrade 

förhållande hos de arresterade VCI-agenterna och att erbjuda dem belöningar 

istället för tortyr bidrog den till större påverkan på dessa faktorer än innan 

operationen var verksam. 
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 Vilket stöd finns det i Galulas teorier om COIN för de metoder som 

användes under Operation Fenix? 

Enligt analysen kan vi se ett samband mellan en implementering utav Galulas 

teorier och den påverkan Operation Fenix lyckades åstadkomma gentemot de 

irreguljära styrkornas moraliska faktorer. Galula påvisar att mildhet gentemot de 

arresterade ger större samarbetsvillighet från dessa, vilket visade sig vara fallet 

under operationen. Teorin implementerades i praktiken och det gav resultat. 

I de övriga teorierna som kopplades till fysiska och konceptuella faktorer så finns 

det även här samband till resultatet i tidigare frågeställning. Förhållningen till 

Galulas teorier var sämre i dessa faktorer och genom detta visas även ett sämre 

resultat gentemot de irreguljära styrkorna. Detta ger oss resultatet att det finns en 

koppling mellan Galulas teorier och hur operationen genomfördes, med ett 

positivt resultat. Däremot i de fallen som Galulas teorier inte implementeras i 

praktiken blev resultatet sämre och mindre effektivt gentemot motståndarnas 

krigföringsförmågor. 

Med denna fallstudie har även en analysmodell skapad utifrån de tre pelarna i 

krigföringsförmågor prövats enligt det delmål som var uppsatt i frågeställningen. 

6. Avslutning 

Detta kapitel kommer en diskussion att hållas i syfte att jämföra 

problemformuleringen med dess resultat, metodval samt förslag på fortsatt 

forskning utefter de resultat som har uppnåtts. 

6.1. Slutdiskussion 

Moyar disskuterar i sitt avslutande kapitel svårigheterna med att använda teorier 

inom irreguljär krigsföring inom Vietnamkriget på grund av att det egentligen 

bestod utav flera småkrig, men denna uppsats har försökt att analysera enbart en 

liten del utav detta krig nämligen Operation Fenix. Dock har komplexiteten i 

Vietnamkriget påverkat ganska mycket i denna fallstudie och det har varit svårt 

att ta ut specifika händelser och resultat där enbart Operation Fenix har agerat. 

Denna komplexitet har sina grunder i antalet aktörer som medverkade i striderna 

mot Viet Cong och VCI och det är svårt att dra några slutsatser om vem som 

gjorde vad. 

Att därför med klarhet få fram det som Operation Fenix åstadkom har varit svårt 

och det resultat som har kommit fram i denna uppsats är enbart den tolkning som 

författaren har gjort under sina empiriska studier. Det måste också påpekas att det 

analysverktyg som har använts har prövats gentemot teorier som enligt 

författarens tolkning hör ihop med de tre pelarna i krigföringsförmågor och därför 

ska fallstudien inte betraktas som en absolut sanning utan även detta som en 

tolkning. 
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Vad det gäller de teorier som har använts inom irreguljär krigföring i denna 

fallstudie ska inte heller dessa tas som en absolut sanning. Att till exempel ta 

Galulas teorier om COIN i ” Hot Revolutionary War”
57

 stämmer inte riktigt in 

under de förhållanden som var under Vietnamkriget, något som även Moyar 

nämner i sina reflekterande tankar i slutet av sin bok.
58

 Dessa teorier utgår ifrån 

att det enbart är insurgenter och COIN-styrkor som strider mot varandra, vilket 

tidigare har nämnts i uppsatsen att så inte var fallet under Vietnamkriget.  

Vad det gäller materialet till empiri har även detta varit en begränsning. Att enbart 

använda sig utav en bok känns bristfälligt och det märks på fallstudien att den blir 

lidande av denna. Det är även svårt att kunna dra jämförelser med andras material 

för att förhindra att de personliga åsikter och värderingar Moyar har även 

genomsyrar denna uppsats. Dock har det funnits bristfälligt med resurser jämfört 

med de Moyar har haft till sitt förfogande när denne gjorde sin forskning till 

Phoenix and the Birds of Prey. 

Då även den största delen av det teoretiska och empiriska materialet är skrivet på 

ett språk som inte är desamma som författarens modersmål kan även detta ha 

bidragit till vissa språkliga feltolkningar. 

På grund av att enbart en källa har använts till inhämtningen utav empiri blir detta 

även en brist i denna fallstudie då en sådan strävar efter nyttjandet av flera källor 

för att bli trovärdig. Detta var inte intentionen när denna uppsats väl påbörjades 

men på grund av källkritiska orsaker blev så fallet i slutändan. Läsaren bör därför 

ha hänsyn till detta och även själv ha ett kritiskt förhållningssätt till denna 

uppsats. 

Denna fallstudie ger inga direkta svar om Operation Fenix var lyckad eller inte 

och det var inte heller dess syfte, den är bara ett steg in ett område dit många inte 

valt att gå på grund av förutfattade meningar om vad som är rätt och fel. Detta var 

något som lyftes fram i problemformuleringen och förhoppningsvis har denna 

uppsats bidragit till något inom detta område. 

6.2. Fortsatt forskning 

Som det har nämnts tidigare i uppsatsen är det svårt att utifrån Operation Fenix se 

en direkt påverkan på krigsföringsförmågan hos de irreguljära förbanden utan 

snarare en indirekt genom effektivare fördelning av underrättelser och anfall 

gentemot VCI. Ett förslag på vidare forskning vad det gäller Operation Fenix är 

att med samma användning av analysmodellen undersöka vilken påverkan 

operationen hade på de egna förbandens krigföringsförmåga och för detta 

eventuellt byta ut det teoretiska ramverket till ett som passar bättre till just en 

sådan studie. 
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Ser vi till området irreguljär krigsföring under Vietnamkriget finns det även här 

områden där vidare forskning kan tillämpas. Det finns en lång period innan 

Operation Fenix var verksam då Viet Cong var aktiva och för att komplettera och 

se hur metoderna skiljer sig från denna period och den under Operation Fenix 

Kan det vara intressant att undersöka detta närmare. 
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