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för den bredare kretsen i västvärlden under 
upplysningstiden slutet av 1700- och bör-
jan av 1800-talet. Militärhistoriska kvar-
lämningarna om gerillakrigföring som his-
toriskt fenomen finns dock längre tillbaka 
och är bl a återgivna i Sun Tzus förhisto-
riska teorier om krigskonst2 utgiven mel-
lan 350-400 f Kr  samt i bibelns gamla tes-
tamente.3 
 Historiskt tenderar gerillakrigföring att 
ha varit ett stridssätt genom vilken en part 
med begränsad tillgång till kinetiska ver-
kansmedel i huvudsak bedrivit en okon-
ventionell försvarsstrid mot en militärt 
överlägsen motståndare. Parten som pla-
nerat för eller faktiskt tillgripit gerillakrig 
har varit både nationalstater som t ex Sve-
rige genom centralförsvarsdoktrinen, eller 
framtvingat av begränsade resurser som de 
civila motståndsrörelserna i det av Nazi-
tyskland ockuperande europeiska staterna 
under det andra världskriget. Gerillakrig 
kan i ljuset av denna militärhistoriska be-
skrivning betraktas som ett strategiskt4 el-
ler taktiskt metodval för den svaga parten. 
 Synonymt är att gerillans operations-
konst begränsas till att omfatta angrepp 
mot den starke partens svagaste punkter i 
syfte att undvika egna förluster. Detta för-
hållande kan jämföras med det som i krigs-
vetenskaplig litteratur, i fråga om konven-
tionell krigföring, definieras som indirekt 
metod eller manöverkrigföring.5 

ett icke obetydligt problem vid studium 
av företeelsen gerillakrigföring/upprorsbe-
kämpning i Sverige är bristen på fastställ-
da definitioner av begreppet inom För-
svarsmaktens doktrinträd. Detta lämnar en 
omfattande spännvidd beträffande defini-
tioner och tolkningsutrymme av fenomenet. 
Försvarsmaktens varande doktrinträd är 
till stor del anpassade för reguljär krigför-
ing. Doktrinträdet lämnar dock manöver-
utrymme, genom sina universella militär-
teoretiska reso nemang om krigskonst, för 
generella  tolk ningar om gerillakrigföring/ 
upprorsbekämpning. Sådan  kun  skap kan 
i kombination med studier av gerillakriget 
utifrån dess historiska karaktärsdrag ska  pa 
förutsättningar till åtminstone begränsade 
slutsatser om fenomenet. 
 I texten förekommer ett antal bedöm-
ningsord; möjligen, troligen och sannolikt. 
De syftar till att gradera styrkan i ett bedö-
mande. Styrkan ska tolkas som; möjligen 
26-40%, troligen 41-70% och sannolikt 
71-90%.

Ett historiskt perspektiv

Gerillakrigföring är ett tidlöst fenomen.1 
Fenomenet gerillakrig uppmärksammas 

Upprorsbekämpning – en militär angelägen-
het på det civila samhällets villkor
av Johan Nyström

Making war upon insurgents is messy 
and slow, like eating soup with a knife.
T E Lawrence
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 Historiskt tenderar skydd att prioriteras 
i gerillastriden framför eld och rörelse. Ver-
kan var kostnadseffektiv och hade en kvali-
tativt framför kvantitativt utformning. Ter-
rängen för angreppet utgjordes ofta av den 
svagare partens inre linjer. I detta områ-
de var terrängkännedomen god, vilket rätt 
hanterat skapade förutsättningar för över-
raskande överfall och skydd i samband med 
omgruppering. Gränssättande för den geo-
grafiska spridningen har även varit möjlig-
heten till logistik. Den svaga parten har inte 
sällan tvingats till självhushållning av va-
penutrustning och har varit förvisad till att 
utnyttja krigsbyte. 

The supreme art of war is to subdue the 
enemy without fighting.   
Sun Tzu 

Synen på gerillakrigföring

Tillämpandet av den icke-linjära taktiken 
fick ofta till följd att utövarna betraktades 
och behandlades som icke-kombattanter 
och ställdes utanför allt rättsskydd.6 Stämp-
lingen av gerillarörelser som kriminella eller 
malum in se tenderar till att ha utnyttjats för 
repressiva åtgärder och för att minska geril-
lans politiska attraktionskraft. Det som his-
toriskt och i vår samtid varit en vattendelare 
gällande inställningen till en väpnad rörel-
se är dess förmåga till att attrahera politisk 
legitimitet. Gerillarörelsens legitimitet har 
historiskt varit beroende på organisationens 
möjlighet att påverka den yttre manövern. 
Ett exempel på en framgångsrik yttre ma-
növer är de judiska bosättarnas kontakter 
med inflytelserika judiska intresseorganisa-
tioner i USA under upproret mot det brittis-
ka styret.7 Genom detta skapades legitimi-
tet för rörelsens sak. Palestinierna saknade 
motsvarande kontakter. Exemplet visar att 
det är en framgångsfaktor för en upprors-

rörelse att kunna verka med såväl kinetisk 
som icke-kinetiskt medel.
 Den politiska inställningen till gerillakrig-
föring som fenomen återspeglas ofta genom 
betraktares språkdräkt. Uttrycket terrorist 
syftar på en handling som utförts med ett 
politiskt motiv till skillnad från en kriminell 
som ofta har ett ekonomiskt motiv.8 Oaktat 
juridiska definitioner,9 finns det en tendens 
att begrepp som frihetskämpe används som 
ett värdeladdat uttryck i positiv mening och 
ofta kontrasterar det i negativ mening vär-
deladdade begreppet terrorist. Taxonomin 
blir således i praktiken den viktigaste mar-
keringen för den politiska inställningen till 
samma företeelse; one mans freedom figh-
ter is another mans terrorist (vedertaget ut-
tryck). 
 Gerillakrigets utformning och uttryck har 
påverkats av sin samtid. I ett historiskt per-
spektiv finns ett antal väsentliga skillnader 
mellan historiska uppror och nutida. Den 
mest påfallande skillnaden är den minskade 
budenheten till traditionella och geografiskt 
begränsade operationsområden. Förbättra-
de kommunikationer, både fysiskt och di-
gitalt, medför att gerillarörelsen kan verka 
globalt. Därtill har demokratin paradoxalt 
medfört en tyngdpunktsförskjutning. I de-
mokratin är det befolkningens vilja genom 
periodiskt återkommande allmänna val som 
ytterst styr nationalstatens militära engage-
mang. Detta medför att befolkningen blir 
ett legitimt mål för upprorsrörelsen. Genom 
att projicera ett hot mot valmanskåren kan 
detta genom politisering påverka national-
statens engagemang i en konflikt. Hotbilden 
mot åsiktsbildningen understryks av lag-
stiftningen.10 Det snabba, och exempelvis 
genom televisionen, mer uttrycksfulla inne-
hållet i kunskapsspridningen utgör ytterli-
gare en betydelsefull skillnad. Medias roll 
som kunskapsbärare tenderade paradox-
alt i exempelvis Vietnamkriget haft en stör-
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samt på Åland, som ansåg att signifikativa 
värden var hotade och därför initierade ett 
uppror mot Ryssland.13 
 Under 1700-talets mitt förändrades sy-
nen på gerillakrigföring. Erfarenheterna 
från sjuårskriget medförde att flera Euro-
peiska stater, däribland Sverige, skapade 
förband bestående av mindre, rörliga styr-
keenheter med uppgift att utföra begrän-
sade angrepp mot motståndarens svaga 
punkter.14 En historisk uppluckring gällan-
de stämplandet av gerillakrigföring såsom 
kriminella aktiviteter inträffade i samband 
med det Nordamerikanska frihetskriget 
mot Storbritannien åren 1775-83. Under 
krigets inledande fas utnyttjades gerilla-
krigföring som en etablerad metod under 
uppbyggnaden av en amerikansk armé. 
Det blev också denna armé som till slut be-
segrade britterna vid Yorktown den 19 ok-
tober år 1782. Med denna konventionella 
styrka för handen övergav den amerikan-
ska armén till del den jämförelsevis fördel-
aktiga krigföringsmetod som bidragit till 
dess uppbyggnad.15

 Dock satte konflikten ett historiskt fot-
avtryck. Användandet visade på den po-
tentiella möjligheten för en svag part att 
genom tillämpandet av gerillataktiken ska-
pa förutsättningar för att på lång sikt slå en 
stark motståndare. Gerillataktiken utnytt-
jades av den amerikanska kolonin i ett in-
ledande skede för uppbyggnaden av regul-
jära arméstridskrafter. Gerillakrigföringen 
var därmed en framgångsrik del i en lång-
siktig operativ plan och inte enbart en so-
litär taktik tillämpad av en svag part. Det-
ta synsätt på tillämpandet av gerillataktik i 
ett startegiskt operativt sammanhang åter-
kommer flera gånger under historien.
 Trots gerillakrigföringens tillämpning 
med dess fördelar under det amerikanska 
frihetskriget, är det efter krigsslutet fortfa-
rande de reguljära arméerna som betraktas 

re effekt på åsiktsbildningen mot kriget, ef-
ter rapporter om övergrepp från den egna 
sidan och vådabeskjutningar, än hotet från 
kommunismens maktövertagande i Indoki-
na. Den ökade tillgängligheten till kunskap, 
genom exempelvis internet, har likaledes bi-
dragit till ökade möjligheter för gerillarö-
relsen att sprida sitt budskap till en vidare 
krets. Via internet kan gerillan även söka in-
formation för taktikanpassning. Detta stäl-
ler högre krav än tidigare på utveckling och 
flexibilitet hos den organisation som be-
kämpar gerillan.11 

Motiven för  
gerillakrigföring

Vad gäller motiven till väpnade uppror 
finns en historisk tendens att den svaga-
re parten har initierat gerillakrigföring då 
värden, upplevda som signifikativa, varit 
hotade av en yttre eller inre aggressor. Så-
dana värden kan exempelvis vara inskrän-
kande av ekonomiska fri- och rättighe-
ter eller politiska rättigheter. Värdena kan 
vara personliga, delas av begränsade soci-
ala grupper eller hela nationer. Desto fler 
som ansett sig berörda av värdena, ju stör-
re uppslutning har detta inneburit för geril-
larörelsen. I fall då den överordnade makt-
strukturen förändras utan att upplevda 
signifikativa värden påverkats negativt el-
ler livsvillkoren t o m förbättrats tenderar 
viljan till uppror ha minskat, alternativt va-
rit likgiltig. Ett exempel på hot mot signifi-
kanta värden är invånarna i Tyrolens mot-
stånd mot Napoleon i samband med kriget 
mot Österrike år 1809.12 Ett nära exempel 
på det sistnämnda fenomenet är den finska 
överklassens jämförelsevis neutrala eller 
positiva inställning till Ryssland efter oc-
kupationen år 1809. Inställningen ska stäl-
las i relation till befolkningen på landsbyg-
den, i synnerhet i de gränsnära områdena 
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der ”litet krig” och har sitt ursprung i de 
överfall med begränsade stridsförlopp som 
de numerärt underlägsna grupperingarna 
hade förmåga att genomföra. Inledningsvis 
betraktades grupperna med misstänksam-
het av den fortfarande verksamma spanska 
militärledningen. Efter hand insåg emel-
lertid ledningen att gerillan hade poten-
tial och institutionaliserade modellen i en 
gemensam ledningsstruktur. Utbildnings-
insatser av förbanden genomfördes av al-
lierade brittiska officerare. Erfarenheter 
tillvaratogs och nedtecknades som instruk-
tionsböcker som därefter spreds mellan oli-
ka motståndsgrupper.21

 Fenomenologiskt innebar motståndet i 
Spanien att gerillan betraktades nästintill 
som en egen funktion på markarenan.22 En 
funktion som delvis stod under ledning av 
befäl från den spanska armén och som ver-
kade växelvis tillsammans med den regul-
jära armén. Betraktelsen må i ett kompa-
rativt sammanhang framstå som flegmatisk 
och kan troligen jämföras med den funk-
tionen som ”kapare” haft på den marina 
arenan sedan 1500-talet. 

Gerillakrigföring under 
1900-talet – Maoismen  
och Guevarismen

The guerrilla must move amongst the 
people as a fish swims in the sea.
Mao Tse-Tung

Gerillakrigföring som fenomen har cite-
rats i olika skrifter under 2 000 år. Under 
1900-talet har emellertid två idébildning-
ar lyfts fram som särskilt betydelsefulla för 
gerillakrigföringens utveckling. Förgrunds-
gestalterna i dessa är Mao Tse Tung (Mao) 
och Che Guevara (Che). De har, i samråd 
med namnkunniga medarbetare som Fidel 

som norm på slagfältet. Genom dess segrar 
på slagfältet skapades legitimitet.16 Det-
ta synsätt har troligen sitt ursprung i den 
politiska stämplingen som historiskt har 
förknippats med gerillakrigföring, i kom-
bination med bristande förmåga till taktik-
anpassning inom de reguljära arméerna.17 
Inställningen till användandet av gerillalik-
nande enheter på slagfältet började gradvis 
förändras efter militärteorins och militär-
teknikens landvinningar på 1800-talet.18 
Ett exempel på sådan teoribildning finns 
belyst i militärteoretikern Carl von Clause-
witz teori om det lilla kriget. 
 Det stora genombrottet för gerilla-
krigföring på den Europiska kontinen-
ten inträffade under Napoleonkrigen åren 
1799–1814. Napoleon använde en för ti-
den manstark armé, le grand mass, med 
sitt ursprung i ett ur revolutionen år 1789 
nyetablerat värnpliktssystem. Det franska 
värnpliktssystemet byggde på principerna 
om en medborglig kontrollfunktion över 
landets väpnade styrkor samt nationalism 
(= troligen signifikativt värde för befolk-
ningen efter revolutionen).19 År 1807 in-
vaderade Frankrike den Iberiska halvön. 
Detta gav, vid sidan av motstånd från res-
ter av den reguljära spanska armén, upp-
hov till ett långdraget gerillakrig mellan 
den franska ockupationsmakten och in-
ledningsvis lokalt förankrade motstånds-
grupperingar. Grupperingarna som mot-
satte sig Napoleon hade skiftande motiv 
till sitt engagemang. Gemensamt för det 
stora flertalet är dock föreställningen om 
att signifikanta värden skulle förloras un-
der franskt styre. Det var inte nödvändigt-
vis nationens överlevnad som var drivkraf-
ten till försvarsviljan, utan snarare hot mot 
lokalt förankrade värden, exempelvis hög 
grad av självbestämmande, eller i den rå-
dande hederskulturen, vedergällning för ti-
digare övergrepp.20 Namnet gerilla bety-
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rekryteringen till rörelsen ur de grupper 
som tidigare entusiasmerats. En parallell-
struktur till de lokala myndigheterna skul-
le skapas i syfte att uppvisa kompetent och 
fungerande administrativ förmåga. Mao 
underströk att den revolutionera rörel-
sen skulle delas in i en militär och en civil 
struktur. Därtill ökade gerillans kinetiska 
verksamhet mot de lokala myndigheterna. 
Dess uthållighet i den väpnade striden var 
beroende av förmåga till självhushållning 
genom krigsbyten. Mao lade tyngdpunkten 
i striden, i likhet med tidigare former av ge-
rillakrigföring, på ett defensivt utnyttjande 
av sin trupp, men försökte skapa strategisk 
jämvikt. 
 Den tredje fasen startade när gerilla-
grupperna nått en sådan förmåga att de 
kunde slå en motståndare genom storska-
liga angrepp. Under den tredje fasen trans-
formerades gerillan till större förbandsen-
heter. Striden som dessa genomförde blev 
mer strategiskt offensiv till sin natur och 
skulle fälla avgörandet genom konventio-
nella operationer,26 även om det fortfaran-
de fanns inslag av klassisk gerillastrid (Mao 
hade en pragmatisk syn på krigföringen).
 Ches, och hans skolbildande lära guev ar -
ismen, syn på gerillakriget som metod skil-
jer sig inte i taktisk utformning från Mao.27 
Che var inspirerad av Maos skrifter om ge-
rillakriget. Gerillakriget ansågs utgöra ett 
steg mot skapandet av en armé som på lång 
sikt skulle fälla avgörandet. Båda var i det-
ta avseende inspirerade av militärteoreti-
kern Antoni Jominis teori om att en abso-
lut seger enbart kunde uppnås genom en 
förintelse av motståndarens stridskrafter.28 
Den avgörande skillnaden finns istället i 
den revolutionära rörelsens organisatoris-
ka utformning. Che och hans medarbeta-
re Debray fruktade att en uppdelning i en 
militär och politisk gren kunde skapa frik-
tioner och försvåra rörelsens revolutionä-

Castro, Régis Debray och Chu The, för-
sökt skapa doktriner för en revolutions ge-
nomförande. I dessa har gerillakriget delvis 
använts som taktisk metod. Idébildningar-
na blev kända framförallt genom sin sprid-
ning mellan, och tillämpande av, väpna-
de revolutionära rörelser med rötter i den 
kommunistiska ideologin i Afrika, Asien 
och Sydamerika under det kalla kriget.23 

Både Mao och i Che blev, oberoende resul-
tatet av sina livsverk, redan under sin livs-
tid föremål för personkulter som förstärk-
tes efter deras död. Deras livsverk har med 
blandad framgång inspirerat gerillarörelser 
på en global nivå. Deras doktriner har lik-
heter, men även avgörande skillnader.
 Maos teorier om gerillakriget, maois-
men, är grundade på en blandning mellan 
texter av historiska militärt teoretiker som 
Sun Tzu, Carl von Clausewitz och egen 
empiri.24 Mao delade in det revolutionära 
kriget i tre delar. 
 Den första delen beskrivs som strate-
gisk defensivt. Under fasen spreds det poli-
tiska budskapet mot grupper på landsbyg-
den i syfte att bilda skapa politisk opinion 
för sin sak. Genom sympatier hos lokal-
befolkningen skapas naturliga operations-
områden med goda möjligheter för under-
hållsbaser och rekrytering. Den politiska 
skolningen ansågs vara nödvändig av Mao 
för att säkra stödet på landsbygden. Mao 
underströk att förhållandet mellan den 
revolutionära rörelsen och befolkningen 
måste genomsyras av samförstånd och för-
troende. För att uppnå detta satte Mao bl a 
upp tre grundläggande regler; alla medlem-
mar i rörelsen ska inordna sig i en linjeor-
ganisation, uppträda osjälviskt, all form av 
tillgrepp är förbjudna.25 Under det första 
skedet var utnyttjandet av kinetiska me-
toder begränsad till punktinsatser mot en-
skilda belackare på det lokala planet. 
 Under det andra skedet utökade Mao 
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ra målsättningar.29 De förespråkade istället 
en fusion mellan den politiska och militära 
verksamheten inom vilken de militära le-
darna fick det fullständiga befälet. Denna 
teknik syftade till att kraftsamla på rörel-
sens långsikta mål genom ett samlat fokus 
(foco). Vidare ansåg Che att den av Mao 
föreskrivna period innehållandes politisk 
skolning av lokalbefolkningen vara över-
flödig. I förhållande till Mao, önskade Che 
ett högt tempo i revolutionen. Genom att 
befolkningen skars av från de lokala myn-
digheterna bedömdes Che att bondebefolk-
ningen självmant skulle få inspiration att 
ansluta sig till den revolutionära rörelsen. 

I don’t care if I fall as long as someone- 
else picks up my gun and keeps on shoot-
ing. 
Che Guevara

För att fullt ut förstå hur Mao och Che 
byggde upp sina idébildningar måste de-
ras samtid belysas. Båda kämpade för en 
absolut samhällig förändring. I de samhäl-
len som de verkade saknades såväl politis-
ka som ekonomiska rättigheter för majori-
teten av befolkningen. Kina var vid tillfället 
en löst sammansatt och svag federalstat 
som fallit samman i inbördeskrig mellan 
olika krigsherrar. I Kina bidrog systeme-
tiska övergrepp mot lokalbefolkningen ut-
förda av den japanska ockupationsmakten 
från år 1941 till att befolkningen slutligen 
kunde enas under Maos rörelse.30 De ytt-
re omständigheterna skapade sannolikt ett 
klimat i vilket de som opponerade sig mot 
den styrande makten kunde finna gemen-
sam grund med de revolutionära rörelserna. 
Om inte det politiska budskapet tilltalade, 
framstod sanno likt de revolutionära rörel-
serna ändock som det bästa alternativet till 
den rådande situationen. De mänskliga rät-
tigheterna på Kuba under president Batistas 
styre var föremål för ett omfattande god-

tycke.31 Vid sidan av ett fåtal internationella 
storföretag och medlemmar ur den organi-
serade brottsligheten var det folkliga stödet 
för Batista-regimen högst begränsat. Detta 
återspeglar sig i det svaga och bristfälligt 
motstånd som Batistaregimen, under befäl 
av inkompetenta eller nästan fysiskt från-
varande befälhavare,32 bjöd gerillarörelsen. 
Befälet hade befordrats efter politisk pålit-
lighet och inte genom sin kompetens. Om-
ständigheterna i Kina och Kuba fungeran-
de som en minsta gemensamma nämnare 
för att attrahera tillräckligt med moraliskt 
och fysiskt stöd för sina idéer bland befolk-
ningen.33 
 Både Mao och Che fick även stöd av 
andra grupperingar som tillfälligt förenades 
i kampen mot en gemensam motståndare. 
Mao ingick en tillfällig allians med antago-
nisten Kuomintang (KMT) mot den japan-
ska ockupationsmakten. I fallet Kuba blev 
den s k 26 julirörelsen, stadsgerilla, en icke 
obetydlig katalysator för revolutionen.34 

 Mao engagerade sig aldrig personligen 
i spridandet av sin lära. Kunskapen spreds 
i stället via vänsterorienterade nationellt för-
ankrade rörelser som en del av de koloniala 
frihetskrigen efter det andra världskriget.35 
Dessa rörelser, exempelvis Viet Minh-geril-
lan i Vietnamn, tenderade att hämtade in-
spiration ur maoismen och vidareutveckla 
tankegångarna till lokala förhållanden, sna-
rare än att tillfullo försöka återskapa hans 
visioner. Detta bidrog sannolikt till ett stör-
re mått av taktikanpassning, vilket i flera 
fall visade sig vara en avgörande framgångs-
faktor. 
 För Che blev detta förhållande påtagligt 
i samband med hans personliga försök att 
sprida revolutionen i andra delar av värl-
den. Ches personliga engagemang blev fram 
till hans död i Bolivias djungel år 1967 sym-
tomatiskt för spridandet av den kubanska 
revolutionens idéer. Ches teorier om revolu-
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tionen som hade grundlagts genom en fall-
studie på Kuba visade sig inte vara univer-
sellt tillämpbara.36 Den avgörande punkten 
i hans återkommande misslyckanden var att 
teorierna om revolution, med stöd av geril-
lakrigföring, hade utgått från de unika sak-
förhållandena som förekom på Kuba. Ett 
exempel på en av Ches personligen anförda 
kampanjer startade i Bolivia år 1966, denna 
skulle ett år senare besegla hans öde. När 
lokalbefolkningen inte hörsammade revo-
lutionens budskap uppstod inga sympatier 
med Ches agenda, vilket resulterade i att det 
stora flertalet av hans revolutionära initiativ 
dog sotdöden. Han uppvisade i dessa sam-
manhang en oförmåga att anpassa sina vi-
sioner efter de rådande förutsättningarna i 
den lokala kontexten. Möjligen var det Ches 
starka politiska engagemang som grumlade 
hans förmåga till förändring av sin starkt 
Kubainfluerade doktrin.37 
 Ytterligare en faktor som påverkade si-
tuation var den politiska uppdelningen av 
världen under det kalla kriget. Situationen 
i samband med revolutionen på Kuba kan 
betraktas som undantag. USA hade efter in-
ternationellt uppmärksammade övergrepp 
och nära kopplingar till den organiserade 
brottsligheten försatt Batistaregimen under 
en militärbojkott.38 Både Maos och Ches 
politiska målsättningar stred mot de stra-
tegiska och politiska intressen som förhärs-
kade i Västeuropa och USA.39 Denna faktor 
begränsade möjligheterna till internationellt 
stöd till att omfatta nästan uteslutande sta-
ter som var medlemmar av Warszawapak-
ten och under ledning av Sovjetunionen, 
som intog en autoritär ledarroll. I fallet med 
maoismen uppstod snart konflikt med den 
inom östblocket förhärskande marxismen. 
Konflikten hade sin sina rötter i olika syn-
sätt om hur kommunismens idéer skulle 
spridas. Mao betraktade Sovjetunionen som 
en auktoritär stat med koloniala tendenser. 

År 1960 bröt Kina alla sina diplomatiska 
förbindelser med Sovjetunionen. Maos av-
ståndstagande till Sovjetunionen påverkade 
även Kinas möjligheter till förbättrade för-
bindelser med västvärlden. Den förbättrade 
relationen till väst bekräftades genom presi-
dent Nixons besök hos Mao i Kina februari 
år 1972. 
 Kuba hyste inga betänkligheter mot Sov-
jetunionen och marxismen utan ingick istäl-
let en militärallians som varade till år 1983. 
Alliansen fick sitt första elddop i samband 
med Sovjetunionens försök att utgångsgrup-
pera kärnvapenbestyckade medeldistansro-
botar på Kuba år 1962 (Kubakrisen). Efter 
kraftiga protester från USA och Västeuropa 
samt hot om preventiva åtgärder fick Sov-
jetunionen, under ledning av Nikita Chrusj-
tjov, avbryta sin plan. Händelsen påverkade 
västvärlden och särskilt USA:s syn på Kubas 
och dess revolutionära ledarskaps avsikter. 
Che smittades av västvärldens misstänksam-
het. Händelsen fick till följd att guevarismen 
betraktades som ett större hot än maoismen. 
Hotbilden förstärktes av guevaraismens till-
lämpande av vänsterorienterade terroristor-
ganisationer i Västeuropa.40 Kinas politiska 
ambitioner bedömdes enbart sträcka sig till 
dess omedelbara närområde. Under perio-
den fram till sin död övervakades Ches ak-
tioner av USA. Oaktat Kubakrisen fortsatte 
samarbetet mellan Kuba och Sovjetunionen 
till Sovjetunionens upplösning. Sedan år 
1992 har Kuba inarbetat marxismens idéer 
i sin författning. 

Historiska slutsatser – folket 
är tyngdpunkten 
Historiska erfarenheter har visat att det fak-
tiska och moraliska stödet från lokalbefolk-
ningen utgjort en av de enskilt viktigaste 
och tillika en av de avgörande punkterna i 
en framgångsrik kamp mot en gerillarörel-
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ketillväxt och uthållighet, i kombination 
med insatser för att skapa ett moraliskt 
stöd hos lokalbefolkningen.45 Britternas 
metod kan betecknas som multifunktio-
nell.46 Detta kunde uttrycka sig som psy-
kologiska operationer som syftade till att 
övertyga civilbefolkningen om nödvändig-
heten av att direkt eller indirekt stödja de 
malaysiska myndigheterna i kampen mot 
den kommunistiska gerillan. De psykolo-
giska operationerna som kunde omfatta 
riktade radiomeddelanden, spelfilmer med 
underförstådda budskap, spridning av flyg-
blad eller uppsökande verksamhet, sam-
ordnades med de rent militära operationer-
na. Utöver de psykologiska kampanj erna 
genomfördes även faktiska förbättringar i 
infrastrukturen, vilket exempelvis omfat-
tade förbättringar i sjukvården och bygg-
nation av skolor. Utöver detta genomför-
des även projekt som syftade till att minska 
korruptionen hos myndigheter och folk-
omflyttningar.47 Avslutningsvis kunde brit-
terna även ge befolkningen löfte om själv-
ständighet som infriades i augusti år 1957. 
Betydelsen av denna utfästelse, som en lug-
nande faktor och politisk ”morot” som fick 
befolkningen i sin helhet att ta avstånd från 
gerillarörelsen, kan inte underskattas.48 

 De militär-strategiska förhållandena på 
Malaysia som bidrog till den jämförelse-
vis framgångsrika kampanjen kan dock 
anses vara unika ur flera olika perspek-
tiv. Gerillarörelsen, MCP, hade exempelvis 
sina rötter i maoismen och sympatisörerna 
tillhörde huvudsakligen den kinesiska mi-
noriteten.49 Medlemmarna var genom sitt 
etniska ursprung möjliga att urskilja från 
övriga befolkningen. Geografiskt var öriket 
Malaysia avskuret från potentiella gräns-
överskridande infiltrationsområden,50 vil-
ket försvårade den logistiska situationen 
för MCP. Gerillaverksamheten var dess-
utom koncentrerad till isolerade djungel-

se (upprorsbekämpning). Det folkliga stö-
det är tillika en central tyngdpunkt för ge-
rillarörelsen förmåga till krigföring. Denna 
faktor identifierades av Clausewitz efter 
Napoleonkrigen.41  Därför blir rättfärdi-
gandet för den egna saken ofta en avgöran-
de fråga för utgången av konflikten. Stödet 
behöver nödvändigtvis inte vara lokalt för-
ankrat. Ett exempel på detta är den judis-
ka gerillarörelsen i Palestinas psykologiska 
operationer riktade mot den amerikan-
ska allmänheten i samband med Pales-
tinakonflikten för att vinna internationell 
legitimitet.42  Denna hade som syfte att de-
monisera Storbritannien, som bar ett ad-
ministrativt ansvar för området fram till 
dess självständighet, samt den konkurre-
rande palestinska befolkningsgruppen och 
de arabiska granstaterna. Resultatet av an-
strängningarna bar rikligt med frukt. Den 
amerikanska allmänheten, politikerna och 
i synnerhet president Truman blev seder-
mera en viktig politisk allierad för staten 
Israel. Med detta kan sägas att gerillarörel-
sen segrade i den yttre manövern (se ovan). 
Kuba och Che förlorade den yttre manö-
vern genom sin allians med Sovjetunionen 
och Kubakrisen.
 Konkurrenssituationen om det folkliga 
stödet brukar i litteraturen benämnas som 
kampen om Hearts and Minds. Uttrycket 
är lika tidlöst som gerillakriget som mili-
tär företeelse. Ett av de mer framgångsrika 
exemplen på mobiliserandet av ett folkligt 
stöd återfinns i Malaysiakonflikten åren 
1948-60.43 Erfarenheterna som bidrog till 
insikten om det folkliga stödets nödvändig-
het i samband med det brittiska deltagandet 
i upprorsbekämpning hade sitt ursprung i 
det grekiska inbördeskriget åren 1944-47 
samt Palestinakonflikten åren 1944-48.44 

Vid sidan om kinetisk upprorsbekämpning 
genomförde britterna icke-kinetiska opera-
tioner, för att begränsa motståndarens styr-
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områden. Britterna skapade ekonomisk ut-
hållighet i sin operation med intäkter från 
lokal export av tenn och rågummi.51 
 Sammantaget fanns flera omständighe-
ter som tillsammans begränsade MCP:s 
möjlighet att kontra de brittiska operatio-
nerna, kinetiska som icke-kinetiska. Emel-
lertid påverkar inte dessa förhållanden vär-
det av konflikten som ett exempel på hur 
militära stabiliseringsoperationer fram-
gångsrikt kan kombineras med civila-mi-
litära insatser i bekämpning av gerillarö-
relser. Ett nära samarbete och samverkan 
mellan de militära och civila funktioner-
na på alla krigföringsnivåer i kombination 
med ekonomiska incitament52 blev den av-
görande framgångsfaktorn. De inom in-

satsen använda funktionerna politiska, 
diplomatiska, ekonomiska och militära ar-
betade dynamiskt på alla krigföringsnivåer. 
Samverkan och samarbete mellan de olika 
funktionerna på alla nivåer var fundamen-
tal. Genom att kritiskt granska erfarenhe-
terna av gerillabekämpning från Malaysia 
tillsammans med militärteoretikern André 
Beaufres teori53 om Modern Strategi kan 
nedanstående operativa modell (Modell 1) 
urskiljas:
 Friktioner som uppstår i samband med 
insatsen löses på den eller de nivåer, med de 
multifunktionella medel, som är bäst läm-
pade att hantera situationen utifrån de ope-
rativa grundelementen; politik, diplomati, 
ekonomi och militära maktmedel. De olika 
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grundelementen har olika inflytande över si-
tuationen på den angivna krigföringsnivån.

Rekommendationer vid  
operativ planering
Erfarenheterna från historiska operationer 
som syftat till upprorsbekämpning är högst 
varierande. Det finns de facto få historiska 
exempel på universella metoder för fram-
gångsrik upprorsbekämpning. Därmed 
finns en förhöjd risk för kognitiva felslut-
satser i samband med studier av historis-
ka skeenden, i synnerhet utan att ta hänsyn 
till de bakomliggande politiska motiven för 
upproret. 
 För att man ska kunna skapa ett opera-
tivt koncept vid upprorsbekämpning finns 
dock ett antal återkommande bedömnings-
områden som tillsammans bildar en modell 
(Modell 2) som metodstöd till skapandet 
av ett grundläggande operativt koncept. 

Modellen baseras huvudsakligen på en 
analys av den politiska målbilden med in-
satsen tillsammans med en kartläggning av 
tre olika förutsättningarna i insatsområdet; 
motståndarens krigföringsförmåga, befolk-
ningens signifikanta värden och insatsom-
rådets fysiska miljö. Processen är dynamisk 
och måste fortgå under hela insatsen:

Den politiska målbilden
Fundamentalt vid alla typer av insatser, 
upprorsbekämpning inkluderat, är att de 
politiska målen för upprorsbekämpning 
bör vara realistiska och förankrade hos 
samtliga parter som ingår i verksamheten.54 
De politiska målen bör därefter förankras i 
en absolut strategi55 (multifunktionell me-
tod). I det multifunktionella konceptet bör 
alla tillgängliga operativa maktmedel; poli-
tiska, diplomatiska, ekonomiska, samt mi-
litära samordnas och löpande koordine-
ras på alla krigföringsnivåer (se Modell 1). 
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Signifikanta värden och JIPB

Vidare bör varje geografiskt (fysiskt) och te-
matiskt område inom vilket upprorsbekämp-
ning ska genomföras starta med en grund-
läggande kartläggning av sociala, historiska, 
religiösa, etniska, politiska, miljö- och in-
frastrukturmässiga faktorer på alla arenor 
(mark-, luft-, sjö-, medicinska och informa-
tionsarenan, samt POMESII57). Viktigt i ar-
betet är att hitta samband mellan företeelser-
nas växelvisa påverkan. Kartläggningen bör 
genomföras i samverkan med civil expertis 
såsom antropologer, beteendevetare, teo-
loger, ekonomer, sociologer, ingenjörer och 
kriminologer. Kartläggningsprocessen ska 
resultera i två produkter. Dels syftar arbetet 
till att identifiera de signifikanta värden (ma-
teriella eller icke-materiella) som bör vara 
för handen för att skapa ett förtroendekapi-
tal (Hearts and Minds) hos lokalbefolkning-
en och dels syftar arbetet till att kartlägga 
insatsområdets fysiska miljö (JIPB).58

Författaren är yrkesofficer med bakgrund 
i truppslaget kavalleriet och tjänstgör vid 
Högkvarteret Insatsstaben.

Detta bör ske dynamiskt utan att negativt 
påverka det taktiska initiativet. Den poli-
tiska nivån bör även åläggas ansvaret att 
säkra den yttre manövern. I modern upp-
rorsbekämpning är kampen om det mora-
liska stödet, i och utanför insatsområdet, 
ett nollsummespel.

Motståndarens krigföringsförmåga
Underrättelsetjänstens funktion är en vi-
tal framgångsfaktor för de stabiliserande 
åtgärderna i insatsområdet. Inhämtning-
en styrs ytterst av de politiska målen. Un-
derrättelsetjänsten ska löpande identifiera 
motståndarens grundläggande krigförings-
förmåga.56 Utifrån kartläggningen bedöms 
motståndarens avgörande tyngdpunkter, 
kritiska förmågor, kapaciteter och sårbar-
heter, styrkor samt svagheter. Underrättel-
seprocessen är dynamisk. Såväl före som 
efter varje insats (kinetisk eller icke-kine-
tisk) bör motståndarens krigföringsförmå-
ga ånyo kartläggas för att kontinuerligt 
kunna värdera insatsens effekt på motstån-
darens krigföringsförmåga och rangorda 
vilka mål, som på kort, medel och lång 
sikt, är de mest angelägna att påverka.
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