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Gammalt men fortfarande relevant? 

- En teoriprövande fallstudie i syfte att ifrågasätta rådande 

paradigm rörande irreguljära konflikter.  

Uttryck för funderingar har påfunnits om befolkningens stöd innehar den signifikans i 

irreguljära konflikter som förmedlas av prominenta teoretiker i dagsläget, och därmed 

avspeglas i aktuella doktriner. Somliga menar att teoretikernas irreguljära krig inte 

överensstämmer med dagens då dessa författades primärt för att kontra revolutionära 

uppror. Dessa motsättningar mynnar ut i det vetenskapliga problemet som avses avhandlas, 

nämligen: innehar faktorn ”stöd från befolkningen” för hög signifikans, i relation till att 

försätta motståndarens stridande enheter ur stridbart skick, i aktuella styrdokument för 

irreguljära konflikter? 

Syftet med detta arbete är att undersöka om incitament finns för fortsatt, mer djuplodande 

undersökning i problematiken. Detta görs genom en teoriprövande fallstudie där Sir Charles 

Edward Callwells teorier i Small Wars: Thier Principles & Practice, vilka uttalat förespråkar att 

motståndarens enheter ska slås, appliceras på Vietnamkriget där den uttalade strategin 

inledningsvis innebar vinnandet av befolkningens stöd.  

Slutsatsen av studiens resultat anses vara att fortsatt forskning är önskvärd för att kunna 

befästa eller förkasta kritiken mot rådande paradigm. Bidraget till forskningsläget är därmed 

förespråkandet av en mer nyanserad bild av hur upprorsbekämpning och irreguljära 

konflikter kan tacklas. 

 

Nyckelord: Upprorsbekämpning, COIN, C.E. Callwell, Pleiku, FM 3-24 
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 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett vida diskuterat ämne inom krigsvetenskapen är irreguljära konflikter, upprorsbekämpning och 

gerillakrigföring. I dagsläget framstår ämnet som högaktuellt då relativt få aktiva krig klassificeras som 

reguljära eller konventionella. Komplexiteten hos dessa anses som hög vilket föranlett att många 

nationers militära styrkor publicerat specifika doktriner eller reglementen för just upprorsbekämpning 

eller kontragerillakrigföring, för att belysa konflikttypens särart. 

Bland de tidigare böckerna som skrevs på området tillhör Överste (sedermera Generalmajor) Sir Charles 

Edward Callwells Small Wars: Their principles & practice vars förstahandsutgåva publicerades 1896. 

Boken användes som utbildningslitteratur för personal som jobbade i de brittiska staberna fram till 1920-

talet1. Den är skriven i syfte att stödja brittiska styrkor, främst i den uppsjö av irreguljära konflikter 

kopplat till kolonierna, därmed anammades dess implikationer vid planering av militära uppdrag och 

operationer. Även om verket i sig inte hade doktrinär status, kan de teoretiska ramverk han 

presenterade skönjas i brittiska operationer som t.ex. Malaysia, Oman och Nordirland2.  

I introduktionskapitlet till Small Wars skriver militärhistorikern Douglas Porch att år 1929, året efter 

Callwells död, publicerades avsnittet ”Guerrilla Warfare” i Encyclopedia Britannica. Callwell hade före sin 

död författat en rad artiklar till uppslagsverket, däribland om Gerillakrigföring. Personen vars text valdes 

var dock inte Callwell utan T. E Lawrences, vars bravader som upprorsledare under andra världskriget 

blivit vida kända, genom boken Seven Pillars of Wisdom. Lawrence bidrag antydde att teorier av Callwells 

karaktär inte gällde längre, varvid en annan approach mot irreguljära konflikter tog vid3. Denna 

innefattar en intention som är mer inriktad mot att vinna befolkningens stöd istället för att försöka slå 

antagonisterna. Synsättet har alltjämt utvecklats med bland annat teoretiker som David Galula och Sir 

Robert Thompson i spetsen, vilka utgör ett fundament för modern metodutveckling av 

counterinsurgency. Thompsons teoriers bidrag till forskningsläget erhöll sin grund från den brittiska 

framgången i Malaysia, vilka kom att implementeras under Vietnamkriget4.  

                                                           
1Ministry of Defence, (2009); British Army Field Manual Vol.1 Part 10 Countering-insurgency s.CS 1-1, 
2 

Rid, Thomas & Keaney, Thomas, red. (2010) Understanding Counterinsurgency Doctrine, operations, and 
challenges s.32

 

3
 Callwell, Sir Charles Edward (1906) Small Wars Their Principles & Practice, förord av Porch, Douglas s.vi-

vii 
4
Widén, Jerker & Ångström, Jan (2004) Militärteorins grunder s. 201 
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Kritik som lyfts mot Callwells teorier påpekar ofta hans syn på befolkningen och motståndaren. Som 

exempel kan nämnas ett avsnitt där Callwell förespråkar i dagsläget kontroversiella (och olagliga 

metoder) såsom förstörandet av skörd, bortförande av boskap och djur samt brännandet av byar5. Dessa 

handlingar är förbjudna enligt första tilläggsprotokollet av Genèvekonventionen från 19776. Förstörandet 

av byar, skriver Callwell, kan vara nödvändigt men när så är fallet är det olyckligt7. Detta indikerar att 

Callwell definitivt inte förespråkar den i dagsläget rådande uppfattningen om att vinna befolkningens 

stöd. Det som Callwell ordagrant beskriver är uppenbarligen varken moraliskt eller lagligt försvarbart i 

dagsläget, eller önskvärd; däremot kan en modern tillämpning av metoden uttolkas. Att specifikt 

attackera boskap, skörd och bostäder kan i dagsläget relateras till ett sätt att slå mot motståndarens 

försörjnings- och logistikkedjor. Detta faller in i vad som nämns som indirekt metod enligt 

Militärstrategisk Doktrin, vilket framställs som en önskvärd metod för krigföring, dock inte i samma 

utsträckning för irreguljära konflikter8. Att det inte skulle gälla i samma utsträckning för irreguljära 

konflikter då antagonisten är tydligt definierad förefaller märkligt – finns det en möjlighet att slå mot 

fienden med indirekt metod är det att föredra då den är förenad med lägre risk för egen personal och 

lägre ekonomisk kostnad9, vilket borde vara önskvärt. Denna divergens mellan åsikter grundar sig i att 

det går att ana en skillnad i Callwells syn på irreguljära konflikter och synen som svenska försvarsmakten 

har i dagsläget där ”civil framgång” har hög prioritet i irreguljära konflikter10.  

1.2  Problemformulering 
Uttryck för funderingar har påfunnits om befolkningens stöd innehar den signifikans som förmedlas av 

prominenta teoretiker i dagsläget, som Galula och Thopmson, och därmed avspeglas i aktuella doktriner. 

Somliga menar att Galulas och Thompsons irreguljära krig inte överensstämmer med dagens då dessa 

författades primärt för att kontra revolutionära uppror11. I Militärteorins Grunder beskrivs att denna typ 

av irreguljära konflikter utgör ett nollsummespel där befolkningens stöd tillgodoräknas antingen ena 

eller andra parten12. Synsättet tar sonika ingen hänsyn till att befolkning kan välja att stödja tredje part 

eller förbli ambivalenta i konflikten. För att operationen dessutom ska kunna anses som en framgång 

                                                           
5 Callwell, C. E. (1906) s.41 

 

6
Regeringskansliet (2010), Svensk Manual s.72

 

7 Callwell, C. E. (1906) s.41 
8 Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk doktrin s.125f

 

9 
Ibid. s.125

 

10
 Ibid. s.13 

11
 Benjamin Borgeson (2012) The Principles of Destruction in Irregular Warfare: Theory and Practice (inklusive 

presenterad diskussion i kommentatorsfältet, länk finns i referenslistan), m.fl.  
12

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2004) s.195-196 
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krävs att minst majoritet av befolkningen är villiga att anamma de värderingar och förutsättningar som är 

relaterade till demokratier, oavsett kulturell och etnisk bakgrund. Det etablerade förhållningssättet 

återspeglas av att konceptet återhållsamhet av våld, i syfte att inte förlora befolkningens stöd, ofta 

hämmar insatta truppers offensiva agerande mot irreguljära styrkor. Signifikansen av befolkningens stöd 

som rådande paradigm, åskådliggörs bland annat i amerikanska Field Manual 3-24 Counterinsurgency, 

som utgör aktuellt regelverk för amerikanska förband i irreguljära konflikter. Manualen menar till 

exempel att dylika operationer kräver att en lokal regering etableras som innehar stöd för befolkningen 

för att framgång ska uppnås13. Detta medför en överhängande risk att operationer blir långdragna och 

kostsamma vilket underminerar stödet från nationen som åtar sig uppdraget, vilket kan relateras till 

bland annat det senaste Afghanistankriget. Uttryck för att ett uttalat motståndarfokus efterfrågas 

påträffades även i en artikel i British Army Reviw vilket ytterligare bidrar till ifrågasättandet av aktuella 

styrdokument14. Dessa motsättningar mynnar ut i det vetenskapliga problemet som avses avhandlas, 

nämligen: innehar faktorn ”stöd från befolkningen” för hög signifikans, i relation till att försätta 

motståndarens stridande enheter ur stridbart skick, i aktuella styrdokument för irreguljära konflikter? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Det vetenskapliga problem som ska behandlas innefattar en mängd faktorer och aspekter som kräver 

analys för en entydig slutsats. Syftet med detta arbete är att undersöka om incitament finns för fortsatt, 

mer djuplodande undersökning i problematiken. Detta görs genom en fallstudie där Callwells teorier i 

Small Wars: Thier Principles & Practice (benämns härifrån som Small Wars), vilka uttalat förespråkar att 

motståndarens enheter ska slås, appliceras på Vietnamkriget där den uttalade strategin inledningsvis 

innebar vinnandet av befolkningens stöd15.  

 Finns faktorer som framgår av Small Wars, som syftar till nedkämpandet av antagonisterna, vilka 

gav framgång för det helikopterburna kavalleriet vid Pleiku-kampanjen under Vietnamkriget?  

Stödfråga som kommer tillämpas för svarandet av huvudfrågan är: 

 Vilka applicerbara indikatorer från Callwells teorier finns, med fokus på beridna enheter, för 

modernt helikopterburet kavalleri? 

                                                           
13

 United States Dept. of the Army, (2006), The U.S. Army Marine Corps Counterinsurgency Field Manual 
(FM 3-24), s.6-1 
14

 Owen, William F. (2011), Killing Your Way to Control. British Army Review nr 151 
15

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2004) s.201 
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1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar i studien har gjorts till användandet av Callwell som teoretiker som förespråkar en direkt 

metod, det vill säga att huvudsakligen direkt försätta motståndarens stridskrafter ur stridbart skick. 

Anledningen till valet av Callwell grundas i den rådande negativa inställningen till hans förespråkade 

metoder, i relation till hans frekventa nämnande i doktrinära sammanhang. Small Wars utges för att vara 

en klassiker på området om irreguljära konflikter men ingen av de påträffade doktrinerna tar stöd av vad 

som förmedlas i verket. Detta föranleder att boken utgör en adekvat kandidat till belysandet av 

åsiktsskiljaktigheterna.  

Avgränsningar i analysen har gjorts till att huvudsakligen undersöka relationen mellan teorier för 

traditionellt hästburet kavalleri och hur helikopterburet kavalleri nyttjats, främst på operationell och 

högre taktisk nivå. Anledningen till valet är tudelat. Först krävs en avgränsning i valet av fokus för att 

minska mängden material som behöver behandlas, både gällande teori och empiri. Vidare grundas valet i 

uppsatsförfattarens personliga intresse kopplat till dennes förväntade befattning i Försvarsmaktens 

helikopterförband. Valet i avgränsningen innebär att resultaten svårligen kan generaliseras, men 

eftersom undersökningen söker indikatorer som belägger ifrågasättandet av aspekten ”befolkningens 

stöd” i irreguljära konflikter, identifieras inget större behov av att kunna generalisera kring resultaten. 

Empirin som studeras är amerikanska 1:st Cavalry Division och deras verksamhet under Pleiku-

kampanjen (23:e oktober till 26:e november, 1965) under Vietnamkriget. Valet av konflikt grundas i att 

den amerikanska strategin inledningsvis var inriktad mot att vinna befolkningens stöd, vilket senare 

ändrades till att nedkämpandet av motståndaren skulle ske. Då konflikten i helhet innebar ett nederlag 

för USAs styrkor brukar den användas som ett exempel på hur misslyckande att vinna befolkningens stöd 

leder till förlust. Därmed förefaller det intressant att använda en del ur konflikten för att undersöka om 

indikationer till en motsatt slutsats finns. Den specifika operationen som används som fall, Pleiku-

kampanjen, inträffade när amerikanska styrkor nyligen minskat ansatserna att vinna befolkningens stöd 

till förmån för att direkt angripa motståndarens förband16. Detta innebär att konflikten antagit en mer 

högintensiv karaktär, vilket talar emot valet då Vietnamkriget ofta anses inneha en särskilt hög sådan. 

Uppsatsförfattaren menar att detta utgör en styrka för denna studie eftersom om indikationer som 

förespråkar en direkt metod kan identifieras i någon irreguljär konflikt så borde det vara under 

Vietnamkriget. Återfinns indikatorer här öppnas möjligheterna att söka dylika i konflikter med en mer 

                                                           
16

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2004) s.201 



Försvarshögskolan   
OP 10-13 
 

6 (41) 
 

lågintensiv karaktär. Slutligen anses fallet lämpligt i relation till önskan att undersöka helikopterburna 

enheter då dessa var frekvent förekommande under konflikten.  

Diskussion kan dock föras huruvida Callwells nationalitet skulle kunna föranleda val av ett annat fall i 

syfte att öka tillämpbarheten för studien. Denna relevanta anmärkning har uppsatsförfattaren övervägt 

men konstaterat att mängden källmaterial är mer begränsad, då önskan är att fallet bör behandla mer 

storskaliga operationer. Storbritannien, varifrån Callwell kommer, bedöms inte ha bedrivit operationer i 

irreguljär kontext där helikopterburet kavalleri haft stor utbredning. Dessutom belyser Callwell sina 

teorier med fall från militära förband från en mängd nationaliteter17, varvid författaren konstaterar att 

möjligheten att nyttja teorierna är gränsöverskridande, så länge de appliceras på reguljära styrkor. 

1.4 Centrala begrepp.  

Grundläggande förmågor18 

Som analysverktyg för applicerandet av Callwells teorier i Small Wars kommer de så kallade 

grundläggande förmågorna användas. De grundläggande förmågorna utgörs av sex parametrar: Skydd, 

Uthållighet, Rörlighet, Underrättelse/information, Ledning och Verkan. Förmågorna utgör en 

tankemodell som syftar till underlättandet av analysen av bland annat militära förband. För att generera 

effekt eftersträvas närvaro av alla förmågor men vid planerandet av uppdrag eller operationer kan vissa 

förmågor nedprioriteras till förmån för andra. Exempelvis kan beslut ha fattats att ett förband ska 

framrycka i öppen terräng varvid förmågan skydd nedprioriterats till förmån för rörlighet, i syfte att 

möjliggöra effekt av andra förmågor eller att förneka motståndarens möjlighet att få ut full effekt av 

deras grundläggande förmågor. Genom att applicera analysmodellen på egna och motståndarens 

enheter möjliggörs planering gällande vad egna förband måste fokusera på och vad motståndaren måste 

förnekas. 

Krigföringens principer19 

Utöver de grundläggande förmågorna kommer krigföringens principer användas som analysverktyg. 

Principerna kan se olika ut för olika nationer, i detta arbete kommer principer som beskrivs i svenska 

Militärstrategisk Doktrin att användas. Dessa är i uppdelade i elva generella och fem specifika principer, 

där de senare är specifika för irreguljära konflikter och stabiliserande operationer. De elva generella 

                                                           
17Callwell, C. E. (1906), Ex. s.32, 40, 45, 48, 168, 242  
18

 Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk doktrin s.57ff 
19

 Ibid. s.61ff 
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principerna är: Målsättningar, Kraftsamling, Överraskning, Handlingsfrihet, Initiativ, Säkerhet, God anda, 

Enkelhet, Stridsekonomi, Vidmakthållande och Samordning. De fem specifika är: Legitimitet, 

Återhållsamhet, Opartiskhet, Transparens och Trovärdighet. Krigföringens principer utgör likt de 

grundläggande förmågorna ett analysverktyg samt stöd för beslutsfattande. Principerna utgör ett försök 

att sammanställa krigsvetenskapens essens för att möjliggöra tillämpandet av de erfarenheter som 

dragits genom historien. Dessa är tänkta att utgöra grundläggande förhållningssätt som bör tillämpas i 

bruket av militära maktmedel och i och med deras nyttjande ökar förståelsen hos förbandet hur 

uppgifter ska lösas. Exempelvis kan förbandsstaben ge en enhet ett uppdrag med förtydligandet att 

principen överraskning ska eftersträvas. Detta förmedlar att förbanden som utför uppdraget bör agera 

på ett sätt som överraskar fienden och bör därmed ha ett dolt uppträdande. 

Direkt och Indirekt metod20 

När resonemang förs kring hur krigföring ska genomföras används ofta begreppen direkt metod och 

indirekt metod. Direkt metod innebär att egna stridskrafter direkt utmanar motståndarens stridskrafter. 

Ambitionen med metoden är att tvinga de stridande enheterna att avbryta sin verksamhet. Metoden 

innebär att tillgängliga resurser från respektive part måste övervägas, och för att till fullo applicera 

metoden måste ett klart resursövertag säkerställas. Direkt metod kan, om felberäkning av 

motståndarens kapacitet görs, resultera stora förluster för egna styrkor eftersom båda sidors potentiella 

kapacitet ställs mot varandra. Indirekt metod innebär principiellt motsatsen och följer därmed ”minsta 

motståndets väg”. Med metoden eftersträvas verkan mot motpartens svagheter som lednings- och 

logistikresurser. Detta uppnås genom undvikandet av motståndarens starka enheter och bedriva 

operationer på djupet. Genom detta agerande förmår en svagare part att försätta en starkare 

motståndare i obalans varvid seger kan uppnås.  

Applicerandet av både direkt och indirekt metod är möjlig krigföringens samtliga nivåer 

1.5  Disposition 
Efter det inledande kapitlet ser dispositionen ut enligt följande: 

Kapitel två, Forskningsdesign, redogör för och diskuterar kring vald metod. 

                                                           
20

 Försvarsmakten (2011) s.124ff 
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Kapitel tre, Forskningsläge och teori, inleds med forskningsläget. Därefter presenteras de segment ur 

Small Wars som används för analysen av empirin. Efter presentationen av teorin förs en kort diskussion 

kring teorin i syfte att underlätta för läsarens helhetsförståelse kring teori och dess kritik. Kapitlet 

avslutas med en operationalisering av teorin där de presenterade segmenten blir kopplade till i huvudsak 

de grundläggande förmågorna och krigföringens principer. 

Kapitel fyra, Empiri och analys, inleds med en källkritisk diskussion av det empiriska underlaget, följt av 

redogörelse av fallet där prominenta delar beskrivs mer ingående. Kapitlet avslutas med en analys där 

operationaliseringen av Small Wars appliceras på redogörelsen av fallet varvid indikatorer i fallet kan 

identifieras.  

I kapitel fem, Resultat och slutsatser, presenteras de resultat studien genererat med återkoppling till 

arbetets frågeställning. Därefter förs diskussion gällande resultatets betydelse som även berör 

självkritisk analys av studien. Slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning. 

2 Metod 
Arbetet innehar en kvalitativ forskningsstrategi21 på både teori och empiri. Gällande teorin kommer 

studie ske varvid förståelse för helhetsbilden uppfattas. Detta medger att delar av teorin kan lyftas ur för 

att appliceras på det empiriska materialet. Därefter bearbetas det empiriska materialet kvalitativt, vilket 

innebär att det analyseras noggrant för att skapa en uppfattning om helheten, varvid relevanta segment 

påvisas. Redovisningen av materialet kommer inneha en deskriptiv ansats. Deskriptionen brukar framstå 

som simpel i sin natur. Däremot innebär ansatsen att data systematiskt kategoriseras varvid det 

viktigaste presenteras. Det som huvudsakligen lyfts fram gör det för att fylla studiens syfte22. Därmed 

framställs teori och empiri i en mer berättande form för att knyta ihop de identifierade segmenten, som 

de relevanta delarna ur teorin senare appliceras på. Användandet av en kvalitativ metodansats anses 

fördelaktigt i denna studie då delar av helheten önskas undersökas och förstås. Arbetsgången har 

därmed följt två hermeneutiska cirklar, ”helhet-del-cirkeln” samt ”fråga-svar-cirkeln”23, inbördes i teori 

och empiri respektive mellan teori och empiri. Ju mer författaren förstått helheten i båda avsnitten, har 

                                                           
21

 Esaiasson, Peter, m.fl. (2007) Metodpraktikan s.237 
22 Ejvegård, Rolf (2009) Vetenskaplig metod s.34  
23

 Føllesdal, Dagfinn & Walløe, Lars & Elster, Jon (1990) Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi s. 145-
146 
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mer förståelse för delarna uppkommit och vice versa. När adekvat förståelse för teorin och det empiriska 

materialet uppstått framkommer frågor om hur de båda delarna kan eller inte kan hänga ihop. 

Ett kvantitativt förhållningssätt anses i detta fall olämpligt, då detta präglas av kvantifiering och 

mätandet av data24. I denna studie eftersöks förståelse för både teori och fall varvid valet naturlig faller 

på en kvalitativ forskningsstrategi. 

Då undersökningen syftar till att söka om stöd finns för att motståndaraspekten innehar lägre signifikans 

i irreguljära konflikter, framstår fallstudien som ett relevant tillvägagångssätt. Fallstudien karaktäriseras 

av att snarare fokusera mer på en djuplodande analys och sökandet efter det specifika. Generalisering 

brukar anges som fallstudiens största nackdel. Denna studie avser inte presentera generella fenomen 

utan söker om specifika beteenden kan återfinnas, vilket återigen talar för fallstudiens nyttjande. 

Eftersom arbetet avser att pröva Callwells teorier i sökandet efter indikatorer på att 

motståndarfokusering kan ge framgång i irreguljära konflikter anses studien inneha en teoriprövande 

aspekt varvid fallstudier lämpas väl25. Således utgörs arbetet av en teoriprövande fallstudie. En 

teoriprövande fallstudie kan användas för att antingen verifiera eller falsifiera en teori eller hypotes. 

Generellt tillämpas metoden för att undersöka om en teori är applicerbar i ett fall, varigenom det är 

möjligt att stärka ett antagande eller falsifiera det26. Då studien syftar till att stärka en teori i för att 

belysa brister i en annan anses därför metoden lämplig. Det är dock viktigt att poängtera att teorin som 

framhävs och den som ifrågasätt inte avses bekräftas eller förkastas fullt ut.  

En annan metod som har potential att fylla studiens syfte hade varit att använda intervjuer som empirisk 

underlag antingen enskilt eller i kombination med rapporterna som används i studien. Detta skulle 

potentiellt kunna generera ett alternativt synsätt på skeenden i fallet. Varför denna metod ej nyttjats är 

primärt beroende på källkritiska regeln gällande samtidighet27, eftersom intervjuerna skulle ske 48 år 

efter den faktiska händelsen föreligger överhängande risk att de intervjuades minne har förvrängts. Den 

sekundära anledningen varför intervjuande metod ej nyttjats är den logistiska problematiken i relation 

till det stora fysiska avståndet mellan forskaren och potentiella intervjuobjekt. 

                                                           
24

Bryman, Alan (2001), Samhällsvetenskapliga Metoder Kap. 3 
25

Denscombe, Martyn (1998), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna s.71 
26Ejvegård, Rolf (2009) Vetenskaplig metod s. 39f 
27

Esaiasson, Peter, m.fl. (2007) s.320 
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Vid valet av fall måste beaktning tas. Eftersträvansvärt är analys av ett så representativt fall som möjlig 

för möjliggörandet av generella slutsatser28. Valet av fall i denna studie är medvetet inte representativt 

för irreguljära konflikter. Istället väljer uppsatsförfattaren ett avvikande fall där de efterfrågade 

indikatorerna bedöms löpa störst risk att hittas29.  

3 Forskningsläge och teori 

Inledningsvis kommer en redogörelse för forskningsläget göras. Därefter presenteras teorier ur Small 

Wars följt av en diskussion som syftar till att belysa fall där viss tolkning av presenterade delar samt 

andra beaktansvärda observationer gjorts. Slutligen operationaliseras Small Wars, i huvudsak med stöd 

av grundläggande förmågor samt krigföringens principer. 

3.1  Forskningsläge 

Generella drag i aktuellt forskningsläget som kan skönjas är att en fallenhet för bekräftandet av aktuell 

paradigm råder, vilket bland annat återspeglas i en rad studentuppsatser från FHS som publicerats under 

de senaste åren30.  

Ett fåtal publikationer har påträffats där ifrågasättandet av rådande paradigm presenteras. Nedan 

redogörs för tre av dessa. 

3.1.1 Kritik mot rådande paradigm 

Artikeln från British Army Review, nämnd under problemformuleringen, framställer bestämt att en 

fiendeorienterad inriktning saknas inom den brittiska armén som är insatt i Afghanistan. Artikelns logik 

grundas på Clausewitz beskrivning att militärt våld inte undanröjer de politiska aspekterna som är 

relaterade till krig utan eliminerar det väpnade motståndet. Resonemanget förs sedan vidare att den 

brittiska arméns roll i Afghanistan är att skydda den lokala regeringen som är hotad av ett väpnat 

motstånd. Därmed antas att enheternas existensberättigande i landet utgörs endast av denna parameter 

– om inget hot föreligger finns inget behov av den externa militärens närvaro. Med detta som 

argumentationsgrund menar artikelförfattaren att om insurgenterna nedkämpas så kan operationen 

avslutas31. Efter denna ansats redogörs parametrar där British Army Field Manual, Counter-Insurgency 

och amerikanska FM 3-24 brister i förhållande till detta antagande. Vad som anges som en bidragande 

                                                           
28

Denscombe, Martyn (1998) s.69 
29

Denscombe, Martyn (1998) s.65 
30

 Gustaf Carlbaum (2012), Robin Grönholm Heden (2012), Carl Olausson (2012), m.fl. 
31

Owen, William F. (2011), Killing Your Way to Control. British Army Review nr 151, s.34 
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faktor till svårigheterna med styrdokumenten för irreguljär krigföring är att militära förband förväntas 

utföra uppgifter som desamma inte är varken tänkta eller designade för vilket är att verka mot andra hot 

om våld32. Artikelns syfte är att påvisa brister i moderna counterinsurgency-doktriner. 

Vidare har en artikel som publicerats i amerikanska Joint Force Quarterly hittats. Artikeln beskriver synen 

på upprorsbekämpning som fenomen har fått status som en strategi. Här menar artikielförfattaren att en 

strategi för upprorsbekämpning inte existerar, på samma sätt som att det inte finns strategier för 

specifika företeelser som ubåtsjakt och luftvärn. Den amerikanska staten beskylls för att anamma FM 3-

24 som fullfjädrad strategi33. Vidare beskrivs att FM 3-24s redogörelse för upprorsbekämpning är 

fokuserad mot befolkningen och menar därefter att det finns andra metoder som använts tidigare vilka 

inte behandlas i publikationen. Bland dessa nämns, förutom befolkningsmetoden, en 

motståndarfokuserad metod och en metod inriktad mot upprorets ledning34. Slutligen framförs en 

önskan att uppdatera FM 3-24 för att inbegripa de metoder som nämndes tidigare35. 

Utöver dessa artiklar har rapporten The British Approach to Counter-insurgency: Myths, Realities, and 

Strategic Challenges påträffats. Författaren av rapporten menar att den aktuella brittiska synen på 

upprorsbekämpning ignorerar erfarenheter från tiden innan 1945. Således eftersöks mer studie av 

upprorsbekämpning under och efter kolonialtiden. Detta appellerar till denna studies genomförande då 

Callwell utgör en av de framstående teoretikerna från den nämnda eran. 

3.1.2 Small Wars och dess relation till aktuella doktriner 

Det huvudsakliga teoretiska ramverk som används i studien är Callwells Small Wars från 1906 (3:e 

upplagan, 1:a upplagan publicerades 1897). Då denna bok har funnits under lång tid så har mycket 

skrivits om den och dess teorier. Small Wars i sig utgör en klassiker på området36 men när doktriner och 

reglementen författas stödjer sig de flesta länders militär mot andra teoretiker som t.ex. David Galula, Sir 

Robert Thompson och Sir Frank Kitson.  

                                                           
32

Owen, William F. (2011), Killing Your Way to Control. British Army Review nr 151, s.36 
33

Hammes, Thomas.X (2012), Counterinsurgency: Not a Strategy, But a Necessary Capability, Joint Force Quarterly, 
nr 65, s.49 
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Ibid. s.51 
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 Ibid. s.52 
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 United States Dept. of the Army, (2006), s. Annotated Bibliography – 1, samt Widén, Jerker & Ångström, Jan 

(2004) s.197 



Försvarshögskolan   
OP 10-13 
 

12 (41) 
 

En svensk doktrin enkom för irreguljära konflikter har ej påträffats, dock ska amerikanska FM 3-24 varit 

tongivande för utbildningen av soldater och officerare till ISAF-styrkan37. I Militärteorins Grunder, av 

Jerker Widén och Jan Ångström, redogörs dock för svenskarnas syn på markoperationer i irreguljära 

konflikter eller ”små” krig38. Författarna menar att det går att urskilja två typer av inbördeskrig, 

ideologiska och etniska. De etniskt betingade konflikterna inryms i begreppet irreguljära konflikter men 

resonemang förs att typen principiellt liknar traditionell krigföring fast den utspelar sig mellan etniciteter 

inom en stat istället för mellan stater39. Ideologiska inbördeskrig uppkommer i regel på grund av 

motsättningar gällande statens uppbyggnad och styre. I demokratisk anda förutsätts befolkningens stöd 

för att legitimt kunna implementera de önskade förändringarna eller bibehålla nuvarande styre. Primär 

faktor att ta i beaktning vid dylika konflikter blir således att vinna befolkningens stöd40. Widén och 

Ångström förklarar att konflikterna utgör ett nollsummespel där befolkningen antingen stöder ena eller 

andra parten, vilket innebär att om ena parten får ökat stöd minskas stödet för den andra. Detta medför 

att våldsanvändning som påverkar befolkningen bör undvikas då det minskar stödet från densamme. 

Tiden anges även som en viktig faktor då oförmåga från staten att stävja konflikten uppfattas av 

befolkningen som en oförmåga att upprätthålla säkerhet. Författarna skriver att det är främst dessa 

faktorer som modern teori om irreguljära konflikter stödjer sig mot41. Callwells bok omnämns som en av 

de tidigare teorierna om irreguljära krig, varpå en kort sammanfattning av budskapet presenteras. 

Sammanfattningen är mycket kortfattad och utelämnar en rad aspekter som Callwell lyfter fram. Enligt 

Widén och Ångström förespråkar Callwell ett offensivt tillvägagångssätt där stridskontakt med 

motståndarna ska behållas samt användandet av säkra sektorer och baser. En antydan görs även att 

Callwells metoder liknas vid T.E. Lawrences som utges för att anamma tanken om befolkningens stöd42. 

Under teoriredovisningen kommer det dock tydligt framgå att Callwell inte förespråkade den 

tankegången. 

I Militärteorins grunder redogörs dessutom kortfattat för Callwells syn på vilka av krigföringens principer 

som är relevanta för irreguljära krig. Widén och Ångström skriver att Callwell ansåg att konflikttypen 

                                                           
37

 Per Appelkvist, (2010) Gav modern COIN-doktrin framgång redan vid försvenskandet av Skånelandskapen?, 
Abstrakt 
38

 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2004) Militärteorins grunder, s.194ff  
39

 Ibid. s.206 
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 Ibid. s.195 
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 Ibid. s.196 
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hade en unik uppsättning av principer43. Även om så är fallet kommer krigföringens principer användas 

till operationalisering och analys, eftersom det utgör ett prominent analysverktyg för militära 

operationer i dagsläget. 

I en litteraturlista med ämneslitteratur för counterinsurgency, från Royal Military Academy Sandhurst, är 

Small Wars kategoriserad som brittisk doktrin44. Att den i dagsläget skulle utgöra en aktuell brittisk 

doktrin i sig är tveksamt. Verket var dock starkt influerande när den första doktrinen för ”de små krigen” 

publicerades 190945. Storbritanniens ståndpunkt gällande doktriner framstår som något intressant, och 

bitvis motsägelsefull. I boken Understanding counterinsurgency: Doctrine, operations, and challenges 

(2010) framställs det som att Callwell har varit bidragande till den aktuella British Army Field Manual46. 

När uppsatsförfattaren studerat fältmanualen konstaterades att Callwells enda omnämnande är i en 

fallstudie där den kritiseras dels för att var för ”enkel och osofistikerad” 47 samt för att utelämna vissa 

aspekter av krigföringen, bland annat underrättelser (intelligence)48. Att hävda att Callwell helt 

utelämnar just underrättelseaspekten, vilket nämns som exempel, är felaktigt. Fjärde kapitel i Small 

Wars, med fullständiga titeln ”Difficulties under which the regular forces labour as regards intelligence. 

The advantage is usually enjoyed by the enemy in this respect, but this circumstance can sometimes be 

turned to account”49 utgör en 13 sidor lång redogörelse för underrättelseaspekten. Diskussion kan 

däremot föras huruvida det Callwell skriver är tillämpbart i dagsläget eller ej, men påståendet att 

aspekten överhuvudtaget inte omnämns är överdriven.  

Även den amerikanska synen på upprorsbekämpning väcker visst intresse. Föga förvånande utgör de 

huvudsakliga referenserna David Galula, Sir Robert Thopmson samt Dan Baum. Callwells bok är 

omnämnd som en av klassikerna på området i amerikanska FM 3-24 och är där listad som litteratur för 

att ytterligare förkovra sig i ämnet eftersom den redogör för ”erfarenheter som fortfarande är 

applicerbara”50. Detta till trots används boken ej som källa eller referens i själva publikationen. 
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3.2  Teori - Small Wars: Their Principles & Practice 

Fastställandet av ett tydligt mål 

Callwell redogör i sin bok för en av de betydande framgångsfaktorerna: uppsättandet av ett distinkt mål. 

Där det är möjligt bör viktiga punkter identifieras som kan utgöras av en huvudstad eller andra centra 

där motståndaren bedöms vara aktiva och åtnjuter skydd51. Fördelen med att fastställa ett tydligt 

konkret mål som kommer tvinga motståndarsidan på fall är att mängden resurser som krävs för att ta 

och behålla platserna är mindre än om egen trupps närvaro över hela området hade eftersträvats52.  

I ett senare kapitel förklaras att planlöst krigande bör undvikas, istället skall ett tydligt avgörande 

eftersträvas. Anledningen till detta skriver Callwell beror på att man bör eftersträva att dessa konflikter 

är så korta som möjligt. Grunden till varför det är så är enligt Callwell tredelad. Först nämns att de 

reguljära styrkorna, i de områden där irreguljära konflikter sker, ofta blir lidande av meteorologiska 

egenskaper och sjukdomar53. Därefter tas problematiken med underhållskedjor upp, vilka försvåras med 

tid och avstånd. Slutligen skrivs att de irreguljära styrkorna, med tid, ges möjlighet att organisera sig54. 

Därför måste inriktningen för dylika operationer vara att uppnå ”seger” så snabbt som möjligt. Detta 

genomförs sonika genom att identifiera en vital punkt eller plats hos motståndarna och sedan 

beslutsamt och målinriktat förneka motståndaren tillträde till detta. Däremot påvisas risken att det är 

svårt, om inte ibland omöjligt, att identifiera vad som kan utgöra motståndarens svaghet. I sådana fall 

ska huvudfokus vara att fysiskt slå motståndaren när tillfälle ges, eller angripa depåer med 

förnödenheter, vilket i Callwells bok utgörs av boskap, spannmålsdepåer och civilbefolkning55. Det är 

dock tämligen oproblematiskt om de irreguljära besitter ett stort ledningscentra, eller annan prominent 

befästning.  

Initiativ och handlingskraft 

Kapitel sex avhandlar djärvhet och vigör och tillhörande moraliska faktorer. Här förespråkar Callwell 

tagandet av initiativ som en viktig aspekt som bidrar till seger i konflikterna56. Vidare förklaras att i regel 

kommer de reguljära styrkorna alltid inneha initiativet då det är de, förutom vid uppror eller kriminella 
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handlingar, som inleder ingripandet. Således måste vikt läggas vid att bibehålla det initiala initiativet 

kampanjen ut. Detta syftar till att tvinga motståndaren att alltid reagera på vad de reguljära styrkorna 

gör vilket ofta, enligt Callwell, leder till sänkt moral hos fienden57.  

Vidare menar Callwell att de konventionella styrkorna i irreguljära konflikter bör vara strategiskt 

offensiva men taktiskt defensiva58. Här menas att styrkorna ska söka upp fienden var de än må vara 

(m.a.o. strategiska förflyttningar) för att tillåta eller tvinga dem att ta upp stridigheter. Detta syftar till att 

påvisa fiendes svaghet avseende eldkraft, personal och materiel, vilket Callwell menar kraftigt försvagar 

deras moral och stöd. Vidare förklaras att strategiskt defensivt agerande ibland är nödvändigt, däremot 

bör en passiv defensiv undvikas59.  

Callwell skriver även att initiativ och handlingskraft ger mer gynnsamma resultat än materiellt och 

numerärt övertag60. Detta förstärks då avslutningen på kapitlet förklaras att befälhavare på plats kan, 

med sina tilldelade resurser, bäst bedöma situationen och därmed fatta beslut i hur förbandet bör 

agera61.  

Underrättelseaspekten tenderar enligt Callwell att försätta de reguljära styrkorna i en speciell situation. 

De reguljära styrkorna eftersträvar regelmässigt ett gott underrättelseunderlag för bedrivandet av 

verksamheten. När det inte är möjligt att generera en klar uppfattning om var motståndaren är och vad 

de gör uppstår en otydlighet som förhindrar möjligheten att ta och behålla initiativet62.  

Vid krigföring i terräng med tät vegetation menar Callwell att det är av yttersta vikt att attackerade 

enheter genomför ett direkt och aggressivt motanfall mot området från vilket fienden öppnat eld. 

Fienden får inte ges tid att varken genomföra ett andra eldöppnande eller retirera. Som generell regel så 

får enheten som genomför motanfallet inte ta mer terräng än att de fortfarande har kontakt med de 

andra enheterna. För att detta ska fungera krävs kompetenta ledare på de individuella enheterna som 

kontrollerat kan återta initiativet63.  
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Taktik gynnar reguljära styrkor, strategi gynnar irreguljära styrkor 

I Kapitel sju beskrivs de taktiska fördelarna för de reguljära styrkorna och de strategiska fördelarna för de 

irreguljära styrkorna. Callwell menar att strategi hämmar reguljära styrkor, främst då de är beroende av 

underhåll och annat stöd, d.v.s. en basorganisation, för att kunna verka på ett effektivt sätt64. Detta 

medför att reguljära styrkor har svårt att bedriva verksamhet långt från baser och förnödenheter vilket 

försvårar storskaliga, strategiska operationer på djupet. Motståndaren å andra sidan kräver inte och har 

inte tillgång till motsvarande faciliteter. Vidare bidrar god lokalkännedom och hög egenuthållighet till 

mycket god strategisk rörlighet vilket medger att upprorsmännen kan förflytta sig snabbt för att 

förbereda överfall och dylika företag. Dessutom möjliggör dessa faktorer att fienden, efter ett överfall, 

snabbt kan omgruppera eller skingras vilket omöjliggör eller försvårar för de reguljära styrkorna att 

förfölja eller gå till motangrepp. Deras styrka ligger i förmågan att snabbt och oväntat kunna samlas för 

att sedan upplösas65. Däremot, påpekar Callwell, så innebär en mer organiserad motståndare en 

försämrad strategisk rörlighet hos densamme då de blir lidande på samma sätt som de konventionella 

styrkorna66. 

På slagfältet åtnjuter de reguljära styrkorna däremot taktisk fördel beroende på bättre utrustning, 

disciplin, ledning, träning samt ”moraliska kraften hos civilisationen”67. Detta lägger grunden till en av de 

mest prominenta ståndpunkterna Callwell förespråkar: ”Since tactics favour the regular troops while 

strategy favours the enemy, the object to be sought for clearly is to fight, not to manœuvre,[…]”68. 

Konstaterandet ligger till grund för många av de idéer Callwell presenterar i sin bok. Det påpekas dock 

att eventuella skadade försvårar denna approach. Då det visserligen är problematiskt att lämna stupade 

och skadade med deras materiel till motståndarsidan, så medför hanterandet av skadade försämrad 

taktisk och strategisk rörlighet69. 

Uppdelandet av operationsområdet, speciellt vid mötet av gerillaförband 

Callwell avhandlar uppdelandet av styrkor i mindre enheter som en möjlig metod i de små krigen. I korta 

ordalag beskrivs att det är mindre ogynnsamt att dela upp styrkor i irreguljära konflikter än i reguljära. 
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Det måste dock ske på premisserna att de individuella enheterna måste kunna försörja sig själva samt att 

de innehar tillräcklig styrka för att kunna hantera vad motståndaren kan anbringa70. Att dela upp styrkan 

innebär att de reguljära styrkorna verkar från fler platser vilket försvårar för motståndaren, dels att välja 

anfallsmål, dels att kraftsamla en erforderlig styrka. Resultatet blir att motståndaren ”i ett försök att 

täcka alla punkter täcks ingen”71. Vidare utgör uppdelandet av enheterna en nödvändighet för Callwells 

förespråkade metoder när motståndaren tillämpar gerillakrigföring. Metoden som presenteras skiljer sig 

från vad som tillhör normalbilden för de metoder Callwell förespråkar, nämligen att med en samlad stor 

styrka söka strider där motståndaren sedan blir slagen. Vad som anses vara karaktäristiskt för gerilla- 

eller partisankrigföring är att motståndaren aldrig eller sällan tar upp strid med de stridande förbanden 

hos de reguljära styrkorna. Istället angrips transporter, kurirer och andra mindre detachement som har 

begränsad förmåga att försvara sig72. Detta genomförs i regel genom att skapa sig lokal överlägsenhet 

med eldöverfall, bakhåll eller liknande metoder. Efter attackerna drar sig angriparna ur med oerhörd 

snabbhet, vilket gör dem extremt svåra att förfölja. För att råda bot mot detta bör principiellt 

operationsområdet delas in i flera sektioner, där det finns en befälhavare, en mängd försvarade 

posteringar eller depåer och rörliga enheter73. Försörjningen till baserna sker genom mindre konvojer 

som inte drar till sig uppmärksamhet och därigenom undviker att bli attackerade. Detta medger 

dessutom att baserna kan försörjas något slumpmässigt och på olika vägar vilket bidrar till skyddet av 

logistikkedjan74. När nätverket av posteringar är fungerande tillåts de rörliga enheterna att genomföra 

uppdrag i området för att sedan återvända till närmsta bas för påfyllnad av förnödenheter och 

återhämtning. Typen av uppdrag de rörliga enheterna ska genomföra är främst att metodiskt ”rensa 

området från resurser som kan komma fienden till användning”, antingen genom förstörelse eller 

konfiskering75.  

Vad som för denna studie bör uppmärksammas gällande uppdelandet av området i sektioner, är de 

rörliga enheterna som Callwell presenterar. Här tas s.k. ”flygande kolumner” upp76, enheter med ”vana 

vid trötthet och strapatser”77. Dessa relativt små enheter utgörs företrädesvis av hästburna trupper – 

gärna kavalleri – för mycket hög rörlighet. Enheterna ska tilldelas uppdrag för att med en hög grad av 
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självständighet utföra dem, inom tilldelat område. Uppdrag som kunde utföras var att samla in boskap 

från befolkningen/fienden i området för att tvinga dem att försöka ta tillbaka dessa resurser. De 

”flygande kolumnerna” syftar därigenom till att provocera fram aktion hos motståndsrörelsen, vilket 

tvingar dem att exponera sig. När detta tillslut väl sker har förbanden med sin höga rörlighet mycket 

goda förutsättningar för att behålla stridskontakten med fienden i linje med den förespråkade metoden 

att förfölja angripare för att utdela så stora förluster som möjligt78.  

Kavalleriet och generella taktiska spörsmål  

Två kapitel i Small Wars belyser önskvärd taktik vid attack respektive försvar, vilket generellt framställs 

på en mycket låg taktisk nivå. Stort fokus läggs t.ex. på om omfattningar eller direktanfall är att föredra, 

vilket är föga relevant för denna studie. Argumenten som ligger till grund för resultaten grundas, 

återigen, på att motståndaren ska nedkämpas: ”… [S]uccess in action shall mean not merely the defeat of 

the hostile forces but their destruction,…”79 

Vad som däremot är relevant från avsnittet är att kavalleri utges som ett måste för total seger på 

slagfältet. Deras höga rörlighet medför att förbandstypen utgör den enda som har kapacitet att förfölja 

retirerande motståndare eller skära av deras reträttvägar80. Påståendet förstärks i avsnittet som 

behandlar förföljning av retirerande fiender där kavalleri anses vara oumbärligt. Deras höga rörlighet och 

vigör möjliggör snabba förflyttningar, antingen rakt efter de retirerande eller genom långa omfattningar 

på djupet81. I ett senare kapitel beskriver Callwell hur räder, överfall och överraskningar bör användas. 

Det som nämns av vikt här är dels att de reguljära styrkornas kavalleri bör eftersträva att genomföra 

snabba, oväntade förflyttningar nattetid och överfalla fienden i gryningen, då deras beredskap anses 

vara som sämst82. Vidare anser Callwell att kavalleri fyller rollen som lockbete när ett eldöverfall 

förberetts då kavalleriet kan leda in fienden i eldområdet för andra enheter83.  

Ett senare kapitel i boken utgör en redogörelse för kavalleri och beridna styrkors generella använda i 

irreguljära konflikter. Först förklaras att beridna enheter utgör en nödvändighet i dylika kampanjer. En 

bidragande faktor till detta är verkan beridna trupper har på motståndarens moral, en förmåga som inte 
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bör underskattas. Vidare kan beridna trupper tillryggalägga långa sträckor på kort tid vilket gör dem 

oumbärliga för effektiv spaning för att kunna leverera adekvat informationsunderlag till 

underrättelseenheter84.  

Ett annat ämne som avhandlas är när beridna enheter verkar avsuttet. Med fördelaktig terräng finns inga 

argument som talar emot metoden, dock måste risken för överrumpling tas i beaktning. När enheterna 

är avsuttna förloras den goda rörligheten och därmed enhetstypens största fördel. Stor vikt måste läggas 

på att försvara hästarna och soldaterna som vaktar dem. Skulle hästarna göras obrukbara försätts 

enheten i en mycket ogynnsam situation, vilket måste undvikas85. Ett sätt att minska problematiken med 

att strida avsuttet med hela enheten är att kombinera uppsuttna och avsuttna element, detta ska vara 

särskilt ändvändbart vid försvar. Konceptet bygger på att de avsuttna delarna grupperar som infanteri 

och de uppsuttna delarna agerar reaktionsstyrka som med kort varsel kan genomföra skyndsamma 

omfattningar eller storma angriparna86. Vidare kan ett uppträdande där uppsutten och avsutten aktivitet 

kombineras generera en oförutsägbarhet i enheternas beteende87.  

3.2.1  Teoridiskussion 

Callwells bok är uppbyggd av totalt 27 kapitel. I varje kapitel redogörs för specifika faktorer som gör de 

små krigen annorlunda jämfört med de reguljära krigen och där det är tillämpbart, hur problemen bör 

eller kan angripas. Ofta kopplar slutsatserna an till hur olika enheter och förbandstyper taktiskt ska 

nyttjas, stundom rör sig dock teorierna på operationell och strategisk nivå. Det bör tilläggas att Callwell 

inte en ända gång nämner ordet ”operational”, dvs. som i operationell nivå, vilket däremot inte påverkar 

analysen av boken. De slutsatser Callwell drar görs oftast genom exemplifiering av olika fall, tagna 

antingen från Callwells egna erfarenheter eller från andra krig/operationer som reguljära styrkor bedrivit 

mot upprorsmän. Därmed grundar sig många av resultaten som presenteras i andrahandsberättelser 

eller redogörelser.  
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Det inledande kapitlet utgör en redogörelse för vad de ”små krigen” är. Callwell menar att termen är 

svårdefinierad men gör ett försök att sammanfatta fenomenet: 

Practically it may be said to include all campaigns of other than those where both the 

opposing sides consist of regular troops. It comprises the expeditions against savages 

and semi-civilised races by disciplined soldiers, it comprises campaigns undertaken to 

suppress rebellions and guerilla warfare in all parts of the world where organized 

armies are struggling against opponents who will not meet them in the open field, 

and it thus obviously covers operations very varying in their scope and in their 

conditions.88 

Vad som förefaller intressant med utdraget är först och främst synen som Callwell har på motståndaren. 

Ofta benämns upprorsmännen som antingen vildar eller ociviliserade, vilket indikerar att Callwell sällan 

skattar sina motståndare, eller för den delen invånare i områdena där de små krigen förekommer, 

speciellt högt. En annan intressant aspekt av citatet är de exemplen som Callwell nämner som irreguljära 

konflikter, vilka i senare stycke sammanfattas i tre punkter: dämpandet av uppror i civiliserade länder, 

stormakters erövrande av territorium av ”barbariska raser” samt expeditioner som syftar till att straffa 

”stammar” som bor i gränstrakter till stormakternas kolonier89. Vid första anblick ser dessa exempel 

främmande ut jämfört med dagens irreguljära konflikter, men vid närmare eftertanke är det möjligt att 

nämna tre exempel som kan liknas med de fall Callwell tar upp. ”Dämpandet av uppror” utgör något av 

normalbilden för moderna irreguljära konflikter, t.ex. konflikten på Nordirland. För ”erövrandet av 

territorium” kan Georgienkriget nämnas som exempel, och slutligen skulle startskottet för 

Afghanistankriget kunna utgöra en ”straffande expedition” för terrorattacken mot World Trade Center 

11 september 2001, allt beroende på hur man väljer att se på saken. 
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3.2.2  Operationalisering av Small Wars 

För att underlätta åskådliggörandet av analysen av det empiriska materialet kommer en rad specifika 

indikatorer lyftas fram. Analysen stöds i huvudsak av de grundläggande förmågorna och krigföringens 

principer. 

Initiativ och handlingskraft och taktik gynnar reguljära styrkor, strategi gynnar irreguljära styrkor 

Generellt tillvägagångssätt som förespråkas innefattar att motståndarens styrkor ska slås. För att slå 

motståndaren förespråkar Callwell metoder där förmågan verkan är särskilt tongivande, ofta på 

bekostnad av skydd. För att uppnå verkan utgör parametern rörlighet en viktig bidragande faktor. De 

enheter Callwell förfogade över hade generellt låg rörlighet, med undantag för kavalleri och hästburna 

enheter som hade relativ hög rörlighet. De återkommande resonemangen att beridna enheter är 

nödvändiga för många delar av krigföringen påvisar ytterligare att hög rörlighet medger att 

motståndarens höga rörlighet blir mindre problematisk. Genom sin höga rörlighet och därmed förmåga 

att bedriva operationer på djupet utgör beridna enheter och kavalleri en nyckel för framgång på 

slagfältet. Med hög rörlighet medges användandet av principen initiativ som också uttryckligen 

förespråkas. Med dettas om grund kommer indikatorer på om förbandet i fallet i hög grad eftersträvar 

att verka mot motståndaren framför att försvara terräng, om förbandets inneboende förmåga till 

rörlighet används för initiativtagande och för bedrivandet av operationer på djupet. Kopplat till detta 

söks om ett offensivt strategiskt agerande kombineras med taktiskt defensivt.  

Callwell förklarar att kavalleri med fördel kan användas för skenmanövrar för att missleda motståndaren 

enligt principen överraskning. Relaterat till den principen beskrivs att beridna trupper som blandar 

uppsutten och avsutten verksamhet tenderar att förvirra motståndaren. Detta ger incitament till 

sökandet efter indikatorer på om och hur principen överraskning utövas. 

Uppdelandet av operationsområdet 

Callwells idé om uppdelandet av styrkor och områden medför att principen om kraftsamling kan anses 

som mindre signifikant. Emellertid tydliggörs att kraftsamling eftersträvas när stridskontakt etablerats 

med fienden. Därmed antas att kraftsamling är eftersträvansvärt på stridsteknisk och låg taktisk nivå 

men ej på det som motsvarar operationell nivå och högre taktisk nivå, vilket kommer undersökas i fallet.  

 



Försvarshögskolan   
OP 10-13 
 

22 (41) 
 

Fastställandet av ett tydligt mål 

En annan princip som tydligt förespråkas är målsättningar, kopplat till Callwells redogörelse för 

fastställandet av tydligt mål. Därmed anses det ytters relevant att undersöka om de amerikanska 

förbanden i fallet påvisar fallenhet för användandet av principen. 

Kavalleriet och generella taktiska spörsmål  

Gällande beridna enheter förespråkar Callwell att skydd ofta är sekundärt till förmån för verkan, vilket 

yttras i bl.a. ett mycket offensivt agerande i djungelkrigföring. Ett undantag från detta är när beridna 

enheter gör avsittning och strider till fots, då skyddet av hästarna är vital. För att omsätta detta till fallet 

kommer undersökning om skyddet av de landningsplatser som används och helikoptrar i anslutning till 

dessa uppfattas som viktig.  

Slutligen bör ett ställningstagande göras gällande om Callwell förespråkar en direkt eller indirekt metod. 

Då den huvudsakliga inriktningen med operationerna är att slå motståndaren framstår att direkt metod 

utgör det huvudsakliga spåret. Förespråkandet av att slå mot vad som motsvarar förnödenheter och 

logistikresurser antyder dock motsatsen. Förvisso anges inslagen av indirekt metod syfta till att tvinga 

motståndaren till direkta aktioner som frammanar strider. Slutsatsen som kan dras av detta är att 

huvudsakligen används direkt metod, men när tillfälle uppkommer eftersträvas indirekt metod. Därför 

kommer undersökning ske om förbandet i fallet agerar på dylikt sätt.  

4  Empiri och analys 
Som empiriskt material har Operations Report Lessons Learned, Report 3-66, av divisionschefen 

Generalmajor (Sedermera Generallöjtnant) Harry W. O. Kinnard, använts. Rapporten avhandlar 

Operation LONG REACH, även kallad ”Pleku-kampanjen”, från den 23:e oktober till 26:e november 1965. 

Dokumentet uppges vara författat 4:e mars 1966. För att öka förståelsen av vad som presenteras önskar 

uppsatsförfattaren tydliggöra att de amerikanska enheterna kommer presenteras som ”egna” enheter 

och de nordvietnamesiska som ”motståndare” eller ”fiender”. Detta görs i då det är de amerikanska 

förbanden som undersöks.  

4.1 Källkritisk analys 
Det empiriska materialet för studien utgörs av en primärkälla i form av en rapport vari det framgår att 

den är skriven 4:e mars 1966 i syfte att sammanfatta händelseförloppet under Pleiku-kampanjen och 
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redogöra för erfarenheter som drogs under operationen. Detta medför att dokumentet i högsta grad är 

tendensiöst90 då budskapet som förmedlas är hur och varför operationen var en framgång samt faktorer 

som försvårade agerandet. Även om det uttryckligen inte framgår bör det antas att rapporten innehåller 

fall där sanningen har förvrängts till förmån för den amerikanska enheten. Vad som indikerar att 

mängden dylika företeelser framstår som låg är att detaljrikedomen i redogörelsen är låg. Även små 

alterneringar i presentationen skulle därmed innebära relativt stora konsekvenser i presentationen på 

högre nivå, vilket i sådana fall torde ha uppmärksammats. Dokumentet författades några månader efter 

operationens slut vilket innebär att samtidighetskriteriet91 bedöms uppfyllas väl. Detta innebär att 

möjligheten till förvrängning av verkligheten på grund av tidsmässig och avståndsmässig distans är liten. 

När officiella rapporter behandlas är det viktigt att äkthetskriteriet92 undersöks. Det förefaller rimligt att 

det florerar en rad falska rapporter som sprids över till exempel internet. Rapportens autencitet uppges 

vara bekräftad93, varvid äkthetskriteriet uppfylls. 

Uppsatsförfattaren är medveten om att den empiriska grunden är relativt låg då enbart en källa har 

använts. Beslutet att enbart använda denna grundas i reflektioner kring beroendekriteriet94. 

Grundpremissen för studien är att de amerikanska förbanden under Pleiku-kampanjen ska undersökas. 

Uppsatsförfattaren har i sökandet efter empiriskt material kommit över en rapport där beskrivning av 

det amerikanska förbandets agerande redogörs vilket därmed beskriver hela fallet. I rapporten framgår 

inte vad rapporten baseras på, om det är författarens observationer eller andras observationer eller 

dylikt. Om reflektion görs om hur rapportering i militära enheter fortgår kan man anta att den nyttjade 

rapporten är baserad på underlydande chefers rapporter. Med detta som grund kan två konstateranden 

göras, dels att rapporten är troligtvis beroende av andra källor och dels att den utgör en sammanfattning 

av dessa. För att det empiriska underlaget ska anses hålla bra kvalité burkar det vara eftersträvansvärt 

att ha minst två oberoende källor. Finnandet av två oberoende källor här blir något problematiskt. En 

militär organisations rapporter är i regel beroende av vad andra rapporter förmedlar, med undantag för 

de initiala dokumenten från de enskilda enheterna. Att i detta fall undersöka samtliga initialrapporter 

skulle innebära att en påtaglig arbetsinsats skulle krävas, vilken svårligen ryms inom tiden som förfogas 

för detta arbete. Detta talar för användandet av just denna rapport. Om antagande nu görs att detta 
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dokument utgör den ”oberoende källan” identifieras andra potentiella källor som är oberoende i relation 

till den amerikanska militären. Exempel skulle rapporter eller dokument från motståndarsidan kunnat 

generera en mer nyanserad bild av skeendet. Vad som talar emot användandet av dylika dokument är 

dels att de troligtvis är skrivna på språket förbandet använde vilket inte behärskas av uppsatsförfattaren 

dels att det de facto är de amerikanska enheterna som undersöks. Vidare skulle ögonvittnesskildringar 

bidragit till empiriläget. Nackdelen med dessa redogjordes under metodkapitlet. 

Detta resulterar i att den innehavda rapporten utgör den mest relevanta källan för studiet av detta fall 

enligt tydliggjorda premisser. Uppsatsförfattaren menar att den presenterade nackdelen vägs upp av 

dokumentets äkthet, närhet och relevans för denna studie. Det faktum att empiriunderlaget ej kan anses 

som fullgott är givetvis något som måste beaktas vid studiet av det detsamma och granskandet av 

resultatet. 

4.2 Empiriredovisning 
Ur det empiriska materialet har vissa extrakt tagits ur för att möjliggöra en analys. 

Uppdraget 

1st Cavalry Divisions uppdrag under operation ”LONG REACH”, även kallad ”Pleiku-kampanjen” var att 

ansluta till en befintlig bas i närheten av Pleiku i syfte att understödja förbanden på platsen, vilket senare 

utökades till att söka upp och slå (s.k. ”fix and destroy”) fienden i området kring Plei Me95.  

Underrättelseläget 

Terrängen i området, som utgjorde ca 2 500 km2, bestod främst av lätt kuperad terräng och planmark. I 

området fanns ett utbrett nätverk av små floder och bäckar. Vidare låg Chu Pong-massivet i den 

sydvästra delen, samt Chu Go-berget i södra delen av området. Vegetationens täthet medgav utmärkt 

skydd och skyl för både amerikanska och nordvietnamesiska förband. Detta medförde dock svårigheter 

med observation och eldgivning på marken, luftburna observatörer bidrog till att stävja problemet. 

Vidare medförde den rika växtligheten svårigheter att finna landningsplatser för divisionens helikoptrar, 
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speciellt vid större förflyttningar. Avsaknaden av vägar innebar att transporter av såväl förnödenheter, 

ammunition, skadade, artilleri med mera uteslutande fick göras luftburet96. 

Chu Pong bergen i sydväst utgjorde baseringsplats för de Nordvietnamesiska styrkorna. Då de var 

belägna långt från vägar och andra transportleder hade motståndaren möjlighet att upprätta gedigna 

försvarsgrupperingar. Vidare gränsade massivet till Kambodja, vilket vid behov medgav fria 

omgrupperingsvägar samt en relativt skyddad led för styrketillväxt97. Rapporter indikerade att större 

lager med förnödenheter och andra resurser var utplacerade i området, speciellt i Ia Drang-dalen. 

Motståndaren bedömdes vid 22:e oktober 1965 bestå av ca två regementen i operationsområdet, med 

förmåga att kunna genomföra anfall och förstöra regionens bas och samtidigt avdela personal för att 

förhindra undsättningsenheter. Detta föranledde beslutet att sätta in kårens reserv, 1st Cavalry 

Division98.  

Motståndaren bedömdes som professionell, men med något begränsade ledningsresurser och 

organisatorisk flexibilitet. Soldaterna nyttjade kamouflage i mycket stor utsträckning och använde 

vegetation och terräng för egen fördel99.  

Händelseförlopp i stort 

På kvällen 19:e oktober 1965 blev den amerikanska campen vid Plei Me, Sydvietnam, attackerad av en 

motståndare av okänt ursprung och styrka. Tre dagar senare, 22:a oktober, pekar underrättelser emot 

att motståndaren har två regementen infanteri i området, varpå beslut fattas att förstärkningar måste 

skickas. 1st Cavalry Divison (Airmobile) fick uppdraget att med del av styrkan understödja en 

undsättningsstyrka som på morgonen den 23:e oktober skulle framrycka längs en motorväg mot Plei Me, 

samtidigt som Pleiku skulle skyddas. Så på morgonen den 23:e oktober flygtransporterades en 

infanteribataljon samt ett batteri med 105 millimeters-artilleri till Camp Holloway, en plats norr om Plei 

Me, samtidigt som undsättningsstyrkan utgick. När transporten pågick misstänkte divisionens 

befälhavare att mer personal skulle behövas för lösandet av uppgiften och fick tillstånd från högre 

instans att skicka hela 1:a brigaden, vars ledningsresurser och en del av enheterna var på plats vid 
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campen vid midnatt. Nästföljande dag fortsatte brigaden understödja avlösningsenheten med artilleri100. 

Samma dag genomfördes luftlandsättningar söderut i syfte att kunna ge indirekt eld-understöd, dels för 

den vägburna enheten, dels för det egna förbandets fortsatta anfall söderut, vilket senare genomfördes 

under eftermiddagen101.  

Nästföljande dag upprättades platsen Homecoming vilket medgav understöd direkt till campen i Plei Me. 

Dessutom genomfördes en snabb spaning av brigadens operationsområde102. Den 26:e oktober, som 

skulle utgöra den sista dagen för etableringsfasen, fattades beslut att brigaden skulle anfalla kullarna 

precis söder om campen vid Plei Me, varifrån motståndaren bedömdes anfalla. När beslutet fattades 

fanns ingen möjlighet att säkert landa vid campen då fientlig luftvärnseld kunde verka vid basen. Anfallet 

skulle skapa andrum för enheterna på platsen och möjliggöra lufttransporter till och från området. När 

planeringen för anfallet pågick luftlandsattes förband söder om de fientliga enheterna söder om Plei Me, 

bakom fiendens linjer103.  

Under dagen besökte befälhavaren för de amerikanska styrkorna i Vietnam posteringen vid Homecoming 

varpå nytt beslut fattades och divisionen gavs en ny uppgift. Istället för att understödja campen vid Plei 

Me skulle de fientliga styrkorna som hotade området Plei Me, Pleiku och centrala höglandet aggressivt 

sökas upp och slås. Konceptuellt skulle detta genomföras genom att bataljonerna systematiskt skulle 

söka av området, kompanierna skulle från egna baseringar genomföra patrulleringar över stora ytor. När 

någon enhet fick kontakt med motståndaren utgick en insatsstyrka, som genom lufttransport förflyttades 

till området för att slå fienden. Vidare skulle eldunderstöd medges över hela området med 

lufttransporterandet av artilleri samt från attackföretag från luften104. 

Den 27:e oktober påbörjas det offensiva skedet. Landsättningen norr om Plei Me genomfördes utan 

motstånd och målet söder därom togs strax efter lunch, ingen nämnvärd kontakt med fienden 

etablerades under dygnet105. Nästföljande dag började enheterna sprida ut sig på djupet i området, 

främst västerut och söderut från Plei Me. En rad olika landningsplatser säkrades varifrån de enskilda 

enheterna påbörjade så kallade ”search and destroy” operationer. En skvadron genomförde ”aggressiv 

luftspaning och övervakning” varvid enstaka kontakter med fienden etablerats. Brigadens ledningsplats 
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flyttades till platsen kallad ”Stadium” där den skulle stanna till sin avlösning 9:e november106. Under de 

nästföljande dagarna genomfördes likartad verksamhet i området med liknande resultat som tidigare. 

Den 30:e oktober tilldelades manöverbataljonerna tre olika sektorer av operationsområdet, där 

respektive enhet fritt kunde bedriva sin verksamhet107.  

Helikopterenheterna hade påverkat motståndaren kraftfullt, risken för upptäck från luften tvingade 

enheterna att dela upp sig för att utgöra mindre mål. Vidare utgjorde de oväntade landstigningarna av 

enheter ett påtagligt orosmoment för de nordvietnamesiska styrkorna som vid det här laget var i full färd 

att återgå till sin ”säkra position”, byn Anta108.  

Den 1:a november lokaliserade de amerikanska enheterna fientliga styrkor i ungefär plutons storlek. 

Luftlandsättning genomfördes och enheterna, med ledsagning av helikoptrarna, anföll motståndaren. 

Det visade sig att motståndarens enheter befann sig i anslutning till en sjukvårdsplats som bedömdes ha 

kapacitet för åtminstone regementes storlek, med sjukvårdsresurser och materiel. Under tidig 

eftermiddag identifierade luftburen spaning en fientlig styrka som framryckte mot platsen. Hotet 

bedömdes vara av bataljons storlek. Skvadronen på plats intog försvarsställningar, varpå kraftiga 

stridigheter initierades. Försörjning och evakuering av skadade genomfördes från en landningsplats i 

närheten, och under eftermiddagen och tidig kväll tillfördes fem plutoner vilket senare utökades med 

ytterligare en skvadron. Under kvällen bröts kontakten till motståndaren, som bedömdes retirera från 

platsen. Under stridigheterna forslades resurserna på platsen bort från området för att förhindra att 

motståndaren skulle få grepp om dem igen. Dessutom hittades bland annat en motståndarkarta som 

visade framryckningsrutter samt hur depåer med förnödenheter var spridda i området. Denna utgjorde 

ett gediget tillskott till det amerikanska underrättelseläget. De flygande enheterna ställde nu till stora 

problem för motståndaren, vars ledningsresurser nu var åter vid byn Anta. De andra enheterna var 

utspridda över ett stort område som de flygande förbanden fortsatte att angripa. Andra 

helikopterenheter släppte under dagen flygblad i områden där motståndaren bedömt befinna sig för att 

uppmana dem att ge upp109.  

Kartunderlaget som hittades vid tagandet av sjukvårdsplatsen påvisade att motståndarens huvudsakliga 

tillhåll var Chu Pong massivet och den närliggande Ia Drang dalen. Således skickades, den 3:e november, 
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enheter in på djupet för att stridsspana söderifrån mot bergen längs gränsen till Kambodja. Framåt 

kvällen upprättades överfallsplatser vid en av de fientliga framryckningsstråken. På kvällen framryckte 

fiendeenheter förbi överfallplatsen, varpå ett av deras kompanier i stort förintades. Efter överfallet 

övergick enheterna till försvar av området och en stund senare anfölls platsen med sådan intensitet att 

förstärkningar påbörjade tillföras vid midnatt, via lufttransport110. Vid gryningen ebbade stridigheterna 

ut och de tillförda enheterna bedrev search and destroy verksamhet i området kring landningsplatsen 

innan de återgick till brigadstabsplatsen. I ett annat området lyckades en annan bataljon komma över en 

mindre fiendestyrka som var grupperad i anslutning till en stor ammunitions- och vapendepå. Mycket 

forslades från platsen men ca hundratusen 7,62 milimeter patroner fick förstöras. Trots den stora 

volymen förstörd ammunition var platsen inte tömd förrän efter 24 timmar. Vidare präglades dagarna 

för övriga delar av brigaden med fortsatt offensivt uppsökande av motståndaren och stridigheter av 

varierande intensitet uppstod i operationsområdets111.  

Den 6:e november hamnade B-kompaniet, 2/8 Cav bataljonen, i strid med vad som uppskattas vara ett 

nordvietnamesiskt kompani. Striderna var kraftiga och delar av den amerikanska enheten blev nedtrycka 

och hade därmed ingen möjlighet att manövrera. Här använde då enheten taktiska flyganfall och 

luftburet raketartilleri för att försöka bryta motståndaren. Detta genererade dock ingen större effekt och 

snart uppvärderades motståndaren till att utgöras av en bataljon. C-kompaniet beordrades anfalla 

motståndaren bakifrån, då B-kompaniet riskerade att bli omringade. Förstärkningarna hamnade i likartad 

situation som grannkompaniet. På kvällen lyckades C-kompaniet ansluta till Bs enheter och började 

evakuera skadade och döda. När skymningen kom avtog eldgivningen och båda sidor drog sig ur112. 

Under stridigheterna miste ca 25 man livet och ca 50 skadades, motståndarsidan förlorade ca 75 man 

och uppskattningsvis 270 skadades. Underrättelseläget vid det här tillfället pekade på att det ena av de 

fientliga regementena i området inte längre fungerade som en enhet på grund av de förluster som 

ådragits. Man var dock inte säker på om förbandet hade dragit sig tillbaka, västerut eller om fragment 

hade fortsatt i sydostlig riktning efter de inledande slagen. Vid tillfället antogs delarna av regementet ur 

motståndarens trupper försöka ta sig till ”fristaden” Chu Pong/Ia Drang, i vad som i stort ansågs vara 

enstaka mindre enheter, utan förmåga till extern samordning. Den amerikanska brigaden påbörjade 
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därför förflyttningar som syftade till att försätta motståndaren i en kniptångssituation, vilket skulle skära 

av kvarvarande fiendeenheter från Chu Pong/Ia Drang113.  

I rapporten presenteras förlustsiffror för motståndarsidan från den 9:e november. Vad denna statistik är 

baserad på framgår ej, men den visar att det nordvietnamesiska regementet som stridit hade förlorat 

890 man, saknade ett hundratal samt ytterligare hade ett stort antal skadade av de ursprungliga 2 200 

soldaterna. Vidare hade förbandet lidit stora materiella förluster114. Detta datum genomfördes 

förbandsbyte, 1:a brigaden lämnade över ansvaret för området till 3:e brigaden i divisionen. Under de 

nästkommande dagarna lades därför stor fokus på att överlämningen skulle genomföras. Bataljonerna 

från 3:e brigaden tilldelades (likt 1:a brigadens bataljoner), områden att genomföra ”search and destroy” 

operationer i, strax öster om Plei Me. Senare utökades uppdelningen med fler områden västerut mot 

Chu Pong massivet115. Vad amerikanarna inte visste var att förstärkningar från Nordvietnam, bestående 

av ytterligare ett regemente, hade anlänt till Ia Drang den 11:e november116. Totalt bestod motståndaren 

av motsvarigheten till en division i området, som dock lidit svåra förluster hittills. Den 12:e november 

genomförde de amerikanska förbanden liknande verksamhet som under tidigare dagar, dock 

attackerades brigadens ledningsplats vid ”Stadium”. Intensiva strider pågick i knappt en timme innan 

motståndaren drog sig ur. Styrkan, av bedömd bataljons storlek, försökte antagligen försätta brigadens 

helikoptrar ur stridbart skick, vilket misslyckades117.  

Den 13:e november genomfördes förberedelser inför verksamheten som var planerad för de kommande 

dagarna118, vilka skulle utgöra en av de mest tongivande händelserna för operationen. På förmiddagen 

den 14:e november påbörjades luftlandsättningen av en bataljon i Ia Drang-dalen, precis i anslutning till 

Chu Pong-massivet, på platsen designerad namnet ”X-Ray”. Agerandet brigadledningen valt innebar i 

princip att egen trupp placeras mitt inne i det område som, enligt underrättelserna, utgjorde 

motståndarens utgångsläge och fristad. Ganska snart utbröt strider som med tiden tilltog och vid sen 

eftermiddag landsattes ytterligare ett kompani från brigadens reserver119. Landstigningen hade 

uppenbarligen överraskat motståndaren och de var därför tvungna att reagera på amerikanarnas 

agerande. Försvaret av platsen bestod av ett runtomkring-försvar, där enheter ständigt flyttades för att 
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förstärka de hårdast ansatta kompanierna. Nästföljande dag anslöt ytterligare en bataljon till fots för att 

förstärka den kraftfullt attackerade platsen och stridigheterna fortsatte. På morgonen den 16:e 

november började striderna ebba ut och under förmiddagen kunde enheterna börja söka igenom 

närområdet120. Under de tre dagarna led de nordvietnamesiska styrkorna stora förluster och antalet 

dödade bedömdes till 1 215 man121. Nästföljande dag lämnades X-Ray av de amerikanska enheterna och 

strategisk bombning av platsen genomfördes122, då den omfattande fientliga positionen i närheten hade 

identifierats. Bombningarna syftade till att ett sista kraftfullt slag mot motståndaren delades ut.  

Samma dag, den 17:e november, fortsatte två av bataljonerna som befunnit sig vid X-Ray en 

anfallsrörelse norrut, till fots. Målet var ett område där en möjlig landningsplats, ”Albany” hade 

identifierats. Vid Albany utbröt återigen kraftiga stridigheter, fast denna gång var det de amerikanska 

enheterna som blev överraskade. Stridsavstånden blev väldigt korta och stundom var man tvungen att ta 

till handgemäng. Det initiala kaoset som uppstod medförde att understöd i form av indirekt eld eller 

flygande förband inte kunde kallas in, då osäkerhet kring enheters position rådde123. När förbanden på 

plats fått grepp om situationen intogs försvarsställningar, likt vid X-Ray. Sporadisk eldgivning skedde 

under natten och nästföljande dag kunde bataljonerna söka av närområdet då skadade och döda kunde 

hämtas och evakueras. När striderna vid ”Albany” hade upphört kvarstannade en bataljon på platsen, 

den andra marscherade till positionen ”Columbus”. Under eftermiddagen attackerades även denna plats, 

men anfallarna blev tillbakatryckta och till kvällen skedde endast sporadisk eldgivning124. Detta skulle 

utgöra det sista anfallet från nordvietnamesisk sida och enheterna i området började förflytta sig mot 

gränsen till Kambodja125. 

De följande dagarna fram till den 26:e november, då operationen avslutades, fortsatte de amerikanska 

förbanden förflyttningar västerut. En rad landningsplatser intogs, varifrån ”search and destroy” uppdrag 

genomfördes. Motståndaren bedömdes vara slagen och utgjorde inte längre något reellt hot för 

verksamheten i området126. 

Resultatet av operationen 
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Operation ”Long Reach” ansågs nu vara över, basen i Plei Me hade försvarats och motståndarens 

invasionsstyrka hade för kastats ut ur Sydvietnam och deras långsiktiga planer för området hade kastats 

omkull127. De nordvietnamesiska styrkorna hade lidit svåra förluster, antalet döda beräknades till drygt 3 

500 och antalet skadade till drygt 1 100. Amerikanska styrkor förlorade 300 man och 524 skadades128, 

vilket påvisar att operationens utgång var mycket fördelaktig.  

Den amerikanska analysen som mynnade ut i en sammanfattning och de erfarenheter (”lessons 

learned”) som förmedlas i rapporten vilka menar att framgången berodde det luftburna kavalleriets 

förmåga att kraftsamla stridskrafter i tid och rum, med hög precision. Detta var i sin tur beroende på en 

välplanerad logistikkedja som klarade av att försörja förbandet enbart genom helikoptertransporter. 

Luftförsörjningen medgav att enheterna kunde genomföra offensiva förflyttningar i stor skala snabbare 

än markförband. Vidare möjliggjordes snabba förflyttningar på djupet, vilka förband utan möjlighet till 

lufttransporter har svårt att genomföra. Det tilläggs att logistikenheter från andra enheter hade varit 

tvungna att bistå förbandet med vägtransporter från flygplatsen i Pleiku till divisionsbasen ”Camp 

Holloway”129. 

En faktor som visade sig vara begränsande var flygunderhållet av helikoptrarna. Flygunderhållsenheterna 

genomförde under hela operationen ett mycket tillfredsställande jobb och utgjorde inget problem i sig. 

Däremot kom man till insikt att verksamheten inte kunnat vidmakthållas under mycket längre tid än vad 

gjordes. Detta berodde på bristen på tillförsel av reservdelar till förbandet, som endast hade medhavd 

materiel att tillgå130. 

Det frekventa användandet av indirekt eld och eldgivning från flygande enheter var ytterligare en 

bidragande faktor till framgången. Nya metoder och tekniker för att öka precisionen av dessa prövades 

och implementerades under operationens gång. Bland annat insågs att eldobservatörer bör agera både 

från marken och från luften för högsta möjliga effekt. Vidare ”återupptäcktes” understödet av artilleri vid 

förflyttningar på marken. Tillämpandet av detta kan tydligt skönjas i de många förflyttningar av 

artillerienheter som genomfördes under operationen, vilket gav möjlighet till verkan i stort samtliga 

områden där enheter på maken verkade131. 
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Helikoptrarnas nyttjande visade sig generera en rad fördelar och metoder för deras användande 

utvecklades eller befästes. En metod som användes vid rekognosceringen av potentiella landningsplatser 

var att vilseleda motståndaren att tro att en annan plats skulle nyttjas. En annan metod som tillämpades 

med framgång var stridsspaning (”recon by fire”) vilket helikoptrar initierade vid 105 olika tillfällen. Detta 

medförde att motståndarna på marken besvarade elden 37 gånger. När man visste var fiendeenheter var 

placerade kunde området antingen mättas med indirekt eld eller attackföretag från luften eller så kunde 

infanteri i närheten anfalla området för att slå enheten. Tekniken användes bland annat vid tagandet av 

sjukvårdsplatsen den 1:a november. Vidare användes en metod som kallades ”reconnaissance in force”. 

Förfarandet innebar att en relativt stor enhet skickades in på djupet bakom fiendelinjer som 

spaningsstyrka, för att lokalisera motståndarens trupper. Ett framgångsrikt exempel på detta var 

eldöverfallet den 3:e november i närheten av gränsen till Kambodja132. 

En rad punkter av dragna erfarenheter presenteras i rapporten. En är att förband som luftlandsätts för 

”search and destroy”-uppdrag bör bli avsläppta i högre belägna områden, om möjligt. Förfarandet skulle 

medfört taktiska fördelar kopplat till stridsvärde och observationsmöjligheter samt förneka 

motståndaren att använda den högre terrängen som tillflyktsort. En annan lärdom är att vid tagandet av 

ett nytt landningsområde bör man eftersträva att får ut maximal mängd trupp på kortast möjliga tid. 

Detta medför att motståndarens reaktion på landstigningen försvåras133.  

4.3 Analys 
Initiativ och handlingskraft och taktik gynnar reguljära styrkor, strategi gynnar irreguljära styrkor 

Det framgår med all tydlighet i fallet att primär strävan hos de amerikanska förbanden är att åsamka 

motståndaren förluster, grundläggande förmågan verkan har hög prioritet. Det ges i uttryck genom ett 

aktivt uppsökande av fiendeenheter genom användandet av dels search and destroy metoden, dels 

tendensen att om ingen kontakt etableras sker förflyttning till nytt område. Terrängen kan därför anses 

som sekundär med undantag för baseringar och landningszoner.  

Vidare visas ett beteende präglat av förflyttningar på djupet vilket speglar att förbandets inneboende 

förmåga till rörlighet används på ett adekvat sätt. Detta medför att förbandet agerar med högt 

initiativtagande på högre taktisk och operationell nivå. Väl när stridskontakt etablerats utgör principen 

säkerhet den mest tongivande, varvid initiativet nedgår. Analysen pekar därmed mot att principen 
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initiativ råder i hög grad på högre taktisk och operativ nivå men ej i samma utsträckning på lägre taktisk 

nivå. Callwell förespråkar initiativtagande, dock på samtliga nivåer134. Agerandet inryms dock väl i den 

förespråkade strategiska offensiven kombinerat med den taktiska defensiven, vilket indikerar att relation 

till Callwell anses möjlig i positiv bemärkelse.  

Uppdelandet av operationsområdet 

Principen kraftsamling kan tydligt relateras till Callwell. I operationaliseringen tydliggjordes att 

kraftsamling kan anses som relevant på låg taktisk nivå men mindre relevant på operationell. I fallet ser 

man tydligt genom indelandet i sektorer som en indikator på att kraftsamling är sekundärt på brigadnivå, 

då det tvingar underlydande enheter till utspridning. På lägre taktisk nivå ser man i stället en tendens till 

att kraftsamling sker, speciellt efter stridskontakt. När förbandet bytte inriktning på uppdraget den 26:e 

oktober beskrevs uttalat metodiken innebära utspridandet av förbandet och med insatsenheter 

kraftsamla när motståndaren påträffades. Därmed anses principen kraftsamling gå i linje med Callwell till 

fullo. 

Fastställandet av ett tydligt mål 

I det inledande skedet av operationen var uppgiften att slå fienden vid Plei Me för att avvärja hotet mot 

campen. Målet under detta skede var sonika campen i Plei Me, men var ej kopplat till motståndaren 

vilket därmed inte kan ses som ett mål i Callwells mening. Underrättelseläget pekade mot att fienden 

misstänktes utgångsgrupperat vid Chu Pong-massivet och Ia Drang-dalen, men i och med offensiven som 

nu påbörjats, antogs motståndaren initierat spridning i området. När motståndaren anfallskraft väl 

brutits vid Plei Me, visade såväl den luftburna spaningen som stridskontakter på marken att 

omgruppering västerut pågick. Kartunderlaget som påfanns den 1:a november vid sjukvårdsplatsen 

tydliggjorde att motståndarens tillhåll, och därmed målet för de amerikanska styrkorna, var Chu Pong 

och Ia Drang. Detta utgör ett mål i enlighet med Callwells definition135. Signifikansen som de amerikanska 

enheterna lägger vid detta tydliga mål, åskådliggörs i attacken mot landningsplats X-Ray. 

Landningsplatsen var mycket nära, om inte i, den fientliga grupperingen.  

 

 

                                                           
134

 Callwell, C. E. (1906) kap. 6 
135 Ibid. kap. 3 



Försvarshögskolan   
OP 10-13 
 

34 (41) 
 

Kavalleriet och generella taktiska spörsmål  

Skyddet av landningsplatserna framgår som viktig med all tydlighet. De runtomkring-försvar som 

regelmässigt etablerades vid intensivare stridigheter placerades alltid runt landningsområdet för 

helikoptrarna. Detta förefaller tämligen uppenbart då helikoptrarnas möjlighet till start och landning är 

en fråga om överlevnad för det insatta förbandet. All inkommande och utgående logistik samt 

möjligheten till reträtt återfanns i användbarheten i landningsplatserna. Skyddet för trupperna på 

marken i sig framstår som sekundärt. Enheter som luftlandsätts är tämligen exponerade och åtnjuter 

litet skydd. Det skyddet som erbjöds var oftast i form av eldgivning, både direktriktad men framförallt 

indirekt eld. Därmed stöds analysen att skydd är sekundärt, med undantag för landningsplatserna för 

helikoptrarna, då de innehar samma signifikans som hästar för beridna trupper. Återigen kan en tydlig 

indikator för Callwells teorier136 skönjas i fallet. 

Principen överraskning tas i uttryck på en rad olika sätt. De frekventa och snabba luftlandsättningar som 

genomfördes under operationen, var allt som oftast överraskande för fienden. De helikopterburnas 

förmåga att snabbt förflyttas till nya oväntade områden, indikerar att överraskning var något 

eftersträvansvärt, vilket återspeglas i främst landstigningen vid X-ray samt eldöverfallet vid gränsen till 

Kambodja. Visserligen kan man ana en antydan till förutsägbarhet i det amerikanska uppträdandet. Det 

regelmässiga uppträdandet utgjorde som beskrivet av patrulleringar, vilka när påtaglig stridskontakt 

etablerats stannade för försvar i väntan på reaktionsstyrkan, vilket torde kunna förutsägas av 

motståndarsidan. Dessutom utgjorde endast de inledande skeendena överraskande. När initial kontakt 

etablerats bedrevs relativt statisk försvarsverksamhet intill stridigheterna avtog varpå genomsök av 

området genomfördes. Resultatet av aspekten överraskning anses därför tudelad. När amerikanska 

enheter agerade kraftfullt initiativtagande i sökande efter strid gjordes detta med en hög grad av 

överraskning, men när rutinmässigt och systematiskt arbete gjordes präglades det av en låg grad av 

överraskning.  

Indikatorer på om fallet återspeglar direkt eller indirekt metod genererar intressanta observationer. Som 

nämnts tidigare utgör målet med operationen att slå fiendestyrkorna, vilket antyder att direkt metod 

huvudsakligen bedrivs. Tillägas bör att när fientliga resurser i form av vapen, ammunition, personlig 

utrustning och sjukvårdsmateriel påträffas förstördes eller konfiskerades dessa i enlighet med Callwell137 
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vilket påvisar tendenser till indirekt metod. När kartunderlaget från sjukhusplatsen kommit 

underrättelseorganet till hands varpå resursdepåer och framryckningsstråk identifierats, går det att 

skönja fler aktioner med karaktär av indirekt metod. Exempel på detta är eldöverfallet mot de 

framryckande styrkorna långt bakom fiendens främre element samma kväll som dokumentet påträffats 

samt det oskadliggjorda ammunitionsupplaget två dagar efteråt. Därmed kan en antydan till Callwells 

förespråkade metod med huvudsakligt direkt agerande med inslag av indirekt metod skönjas.  

5 Resultat och slutsatser 

5.1  Resultat 
Vid redogörelsen för resultatet diskuteras först forskningsfrågorna i uppsatsen, därefter knyts dessa an 

med det vetenskapliga problemet som presenterades i inledningen. 

Stödfråga: Vilka applicerbara indikatorer från Callwells teorier finns, med fokus på beridna enheter, 

för modernt helikopterburet kavalleri? 

Det faktiska syftet med denna fråga var att underlätta finnandet av för den här studien relevanta 

segment ur verket Small Wars. För att kunna ge ett övergripande svar så måste läsaren förstå hur boken 

är uppbyggd. I modernare teoriböcker brukar dispositionen utformas så att budskapet klart presenteras 

för mottagaren, vilket ofta görs med hjälp av grafiska metoder och matriser. Callwell däremot redogör 

sina tankar tematiskt där varje kapitel avhandlar en eller flera aspekter av irreguljära konflikter, vilket 

försvårar möjligheten att skapa en helhetsbild av budskapet. Stundom framstår redogörelserna som en 

aningen repetitiva då flera poänger och synpunkter återkommer i flera olika kapitel då de ansågs 

användbara i flera sammanhang. För att åskådliggöra relevanta delar valde därför författaren av 

uppsatsen att lyfta fram fem faktorer som dels ansågs relevanta för denna studie och dels var möjliga att 

skönja en tillämpbarhet i en modernare kontext. Det bör poängteras att teoriredovisningen av Small 

Wars är i referatfrom varvid inga egna tolkningar presenteras. Enligt detta förfarande kunde de fem 

faktorerna få belägg från olika delar av boken och utgör därmed ett axplock av vad som påträffades.  

För att återkomma till själva frågan så identifierades främst följande faktorer: Taktik gynnar reguljära 

styrkor, strategi gynnar irreguljära styrkor, Fastställandet av ett tydligt mål, Initiativ och handlingskraft, 

Uppdelandet av operationsområdet, Kavalleriet och generella taktiska spörsmål. Dessa ansågs utgöra de 

mest applicerbara kopplat till fallet som skulle undersökas. Nämnvärt är att fler indikatorer påträffades 
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som kunnat appliceras på fallet men dessa var tvungna att utelämnas på grund av platsbrist och för att 

underlätta för läsaren. Dock bör påpekas att mycket som förmedlades i boken är irrelevant i modernare 

kontext, förutsatt att tolkning ej genomförs. 

I vilken uträckning var det faktorer som framgår av Small Wars som gav framgång för det 

helikopterburna kavalleriet vid Pleiku-kampanjen under Vietnamkriget?  

Som analysen påvisar återfanns former av de flesta indikatorer som extraherats från Small Wars i fallet. 

Därmed anses att uträckningen av faktorer som framgår av boken vara hög i fallet. Emellertid bör det 

nämnas att de faktorer som identifierades och valdes för analysen gjordes så för att de förväntades 

återfinnas i fallet. En annan forskare som valt faktorer i syfte för att motbevisa resultatet av denna studie 

hade med största sannolikhet lyckats. Dock anser uppsatsförfattaren att de faktorer som förs fram går i 

linje med helhetsbilden av vad Callwell förespråkar. Därmed anses det finnas fog för presenterat resultat. 

5.2 Diskussion 

Författarens självkritiska granskning har medfört att några svagheter med studien identifierats. För det 

första bör, återigen, det empiriska underlagets bredd ifrågasättas. Författaren hänvisar dock till 

resonemanget fört i den källkritiska analysen. Vidare kan kritik lyftas mot dels valet av fall i relation till 

valda delar ur det teoretiska ramverket, Small Wars. Fallet i sig kategoriseras näppeligen till irreguljära 

konflikter och somliga skulle anse att det tillhör de reguljära. Författaren styrker sitt val genom att 

påpeka att de nordvietnamesiska förbanden fortfarande verkade undvika direkt anfall mot 

huvudstyrkorna. Antingen genomfördes anfall oftast mot baser där styrkekoncentrationen var låg, eller 

så undveks allt för utdragna stridskontakter, vilket åskådliggörs i de regelmässiga tillbakadragningar när 

de amerikanska styrkorna var för starka. Uppträdandet påvisar stora likheter med vad som anses tillhöra 

strategisk defensiv eller jämnvikt, enligt Mao Tse-tung, i vilka ett irreguljärt uppträdande tillämpades138. 

Detta indikerar att operationen utspelades när de nordvietnamesiska styrkorna ansågs vara i slutskedet 

av gerillakrigföringen och snart skulle övergår till ett mer reguljärt agerande. Fallet valdes medvetet för 

att representera det mer högintensiva delen av spektrumet för konflikttypen, vilket beskrevs i avsnittet 

avgränsningar.  

Avseende vilka delar ur det teoretiska ramverket som presenterats valdes dessa efter att författaren 

börjat bygga förståelse för empiri och teori. Därmed utgör segmenten de mest applicerbara på empirin 
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och går i linje med vad Callwell huvudsakligen förespråkar. Kombinationen av valt fall och presenterade 

delar av Small Wars syftade till att löpa stor riska att påfinna ett samband. Därmed utgör resultatet inte 

ett slutgiltigt svar att befolkningens stöd har för stor signifikans i irreguljära konflikter, utan antyder att 

mer forskning bör bedrivas på området med mer representativa fall. Detta presenteras i förslag på 

fortsatt forskning.  

Vidare går det att ifrågasätta om Vietnamkriget i helhet innebar en framgång, då konflikten avslutades 

med amerikanskt nederlag. Detta är ett mycket relevant påpekande vilket författaren medhåller. Detta 

påvisar dock komplexiteten av de irreguljära konflikterna. Pleiku-kampanjen i sig var mycket 

framgångsrik och senarelade de nordvietnamesiska planerna för området avsevärt. Frågan som man kan 

ställa sig är om den amerikanska sidan lyckats bättre med hela konflikten om man fokuserat på att vinna 

befolkningens stöd vid tidpunkten för offensiven?  

Rådande diskurs kring irreguljära konflikter, utifrån FM 3-24 m.fl. fokuserar i stort på en parameter: 

befolkningen och dess stöd. När metodologiska förehavanden framarbetas görs detta från en rad 

antaganden och förenklingar. Just befolkningens stöd uppfattas vara grundad i en rad teoretiska 

antaganden som inte speglar den komplexa verkligheten. Att stödet utgör ett nollsummespel, vilket 

förmedlas i Militärteorins Grunder139, anser jag utelämnar tre viktiga aspekter. Först antas alla i 

befolkningen ha en åsikt som är för eller emot och ingen kan vara likgiltig. För det andra antas att stödet 

som byggs upp är någorlunda lojalt och kan inte bytas från dag till dag. För det tredje så måste 

befolkningen vara mottagliga för åsiktsförändringar. Rådande teorier konstruerades när motståndaren 

skulle övertygas ideologiskt då logiska argument kunde användas i övertalandet. Modernare konflikter 

tenderar att lägga större fokus vid religiösa förehavanden, vilka troligtvis försvårar 

övertalningsmöjligheterna då individers tro är svåra att ifrågasätta.  

Att dessa företeelser inte tas i beaktning ställer författaren tveksam till teorins praktiska tillämpbarhet. 

Återigen bör det poängteras att irreguljära konflikter som fenomen är ytterst komplexa och tenderar till 

att inneha varierande karaktär, vilket fältmanualerna poängterar. Detta till trots antas enbart ett 

tillvägagångssätt oavsett hur konflikten de facto ser ut. Komplexiteten resulterar även i att en metod 

som endast inbegriper nedkämpandet av väpnade antagonister inte heller kan anses som applicerbar till 

fullo. Därmed avser författaren inte förespråka den ena eller andra metoden utan efterfrågar en mer 

nyanserad bild av hur upprorsbekämpning bör hanteras, för att återspegla verkligheten.  
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

En undersökning av liknande karaktär på ett mer lågintensivt och modernare fall som Nordirland eller 

Afghanistan skulle vara bidragande. Förslagsvis kan en annan teoretiker användas som tydligt 

förespråkar en metod där motståndaren ska slås. Detta skulle syfta till att befästa eller förkasta kritiken 

mot modern doktrin för upprorsbekämpning. 

Vidare skulle en komparativ studie av teoretiker från respektive åsiktsståndpunkt generera en mer 

djuplodande analys för hur dessa ställer sig mot varandra, särskilt kopplat till operativ och strategisk 

nivå. Detta skulle stödja byggandet av en nyanserad bild av användbara metoder som kan tillämpas i 

irreguljära konflikter. 

Studie av kommande händelseutveckling i Afghanistan efter att koalitionstrupperna lämnar området i 

syfte att undersöka de faktiska resultaten konflikten kan generera intressanta resultat. Eftersom 

huvudsaklig metod som använts grundas i FM 3-24 och British Army Field Manual – Counterinsurgency, 

kan operationens resultat återspegla deras tillämpbarhet. Detta skulle givetvis inte räcka som fog för att 

förkasta publikationerna, ett större urval av operationella resultat skulle behövas, men en indikation på 

om de fyllt sitt syfte torde kunna skönjas. Detta skulle med stor fördel kunna göras genom intervjuer tack 

vara händelsernas närhet i tid. 

Vidare skulle en undersökning om militära förband verkligen designade och kapabla att utföra all 

verksamhet som krävs för att vinna adekvat stöd av befolkningen kunna göras. Om fortsatt forskning 

stödjer att befolkningens stöd är av yttersta relevans förefaller det naturligt att studera om militära 

förband behöver tillföras nya förmågor eller utbildning för att implementera metoden fullt ut. 

Slutligen skulle det vara gynnsamt att söka efter fler metodologiska förehavanden för irreguljära 

konflikter. Eftersom en mer nyanserad bild efterfrågas anses det rimligt att fler aspekter än 

motståndarfokus och befolkningsfokus existerar. Finnandet av dessa skulle onekligen utgöra ett tillskott 

för forskningsläget. 

5.3 Sammanfattning 
När resultatet av frågeställningarna sätts in i en större kontext kan man i det specifika fallet Pleiku-

kampanjen skönja att fog finns för den funna kritiken mot det rådande paradigmet. Detta innebär att 

uppsatsförfattaren önskar att fortsatt forskning sker i syfte att gräva djupare i motsättningarna. Kan ökat 

belägg för kritiken befästas med mer forskning skulle detta kunna föranleda förändring av aktuella 
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doktriner inom irreguljära konflikter och upprorsbekämpning. Då svenska Försvarsmakten i skrivande 

stund inte har en doktrin för dylika konflikter, och det är oklart om en ambition finns att producera en 

sådan, ligger det i alla som förväntas involveras i dessa operationers intresse att en nyanserad och 

teoretiskt väl grundad metod anammas. 

Uppsatsförfattaren vill inte hävda att detta arbete skjuter den rådande uppfattningen om 

upprorsbekämpning i sank utan snarare att bidra till involverandet av de kritiska tankegångarna i 

rådande diskurs. Därmed anses slutsatsen av studiens resultat vara att fortsatt forskning är önskvärd för 

att kunna befästa eller förkasta kritiken mot rådande paradigm. Bidraget till forskningsläget är därmed 

förespråkandet av en mer nyanserad bild av hur upprorsbekämpning och irreguljära konflikter kan 

tacklas.  
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