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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Carl von Clausewitz konstaterade utifrån sin egen erfarenhet att "krig är 

blott en fortsättning på politiken med andra medel
1
", även om det naturligtvis går att 

spekulera om den slutsatsen kan ha dragits tidigare i historien. Det är heller inte 

speciellt svårt att föreställa sig hur ett fältslag under von Clausewitz dagar såg 

betydligt mer annorlunda ut än vad ett "typiskt" sådant gör idag. Linjer och 

uniformerade arméer som ställer upp på öppna fält har förbytts mot en motståndare 

som rör sig bland lokalbefolkningen med alla de fördelar det innebär i form av 

terrängkännedom och moraliskt övertag. Även om den irreguljära krigföringen kan 

sägas vara den "reguljära" med avseendet hur pass vanligt förekommande det är i 

dagsläget att en konflikt faktiskt har prägeln av en irreguljär konflikt
2
, så är kanske 

von Clausewitzs axiom mer aktuellt än tidigare. 

I den irreguljära konflikten står den avgörande kampen bland annat 

kring lokalbefolkningen snarare än på ett öppet slagfält, där framgång kan mätas i en 

välvillig attityd gentemot den egna parten snarare än framskjutna frontlinjer. På så sätt 

så är det förståeligt att det främsta vapnet rimligtvis inte heller är kulor och krut utan 

snarare andra verktyg som främjar förtroende för den egna parten (även om 

naturligtvis det högst ändamålsenliga krutet tidvis måste brukas som det alltid har 

gjort!).  

Detta konstateras av ett flertal av de moderna militärteoretiker, 

exempelvis den australiensiske officeren och statsvetaren David Kilcullen, vars alster 

”Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency” ligger 

till grund för del av utformningen av dagens doktriner för irreguljär krigföring, där en 

ansenlig mängd av kontentan pekar på just förvärvet av lokalbefolkningens stöd. Att 

på så vis lyckas med detta gör att den anammade strategin ofrånkomligen glider in på 

politikens arena, med ovan nämnda militärteoretikers goda minne. På så vis är det 

rimligt att anta att det är gynnsamt för den som söker framgång att ta fler synpunkter 

och erfarenheter i beaktande i syfte att komplettera den egna kunskapsbanken för att 

                                                        
1 http://www.clausewitz.com/readings/Cquotations.htm 
2 http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/125/125672_armedconflicts_2011.jpg 
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hantera situationen. 

 Hur kan man, med ovanstående i beaktande, i så fall bredda sitt 

perspektiv? Den italienske filosofen och diplomaten Niccolò Machiavelli skrev under 

1500-talets början i sitt verk "Fursten" en handbok i hur en furste skulle erhålla och 

behålla makt över ett erövrat område, grundat på erfarenheter och iakttagelser i sin 

roll som diplomat och historiker. En framträdande del av boken rör just relationen till 

lokalbefolkningen och hur fursten på bästa sätt förhåller sig till denna. Machiavelli 

framför dessutom de till definitionen något abstrakta begreppen ”virtú
3
” och 

”fortuna
4
”, vilka ansågs vara nödvändiga att ha på sin sida om man söker framgång.  

 Dessa begrepp, samt en del av de lärdomar som framkommer i 

"Fursten", är till stor del identiska beträffande andemening och handgripliga råd som 

publiceras drygt 500 år senare av Kilcullen. Detta gör att det är relevant att undersöka 

om ytterligare förståelse inom disciplinen irreguljär krigföring kan erhållas genom att 

betrakta klassiska texter som berör gränslandet mellan krig och politik genom 

militärstrategiska glasögon. 

 

1.2 Problemformulering 
 

 Den irreguljära konflikten är till sin natur oerhört komplex då ett flertal 

faktorer måste beaktas och ständigt hållas i åtanke vid planering och genomförande av 

verksamhet. Fenomenet är så pass komplext att olika västländer rent av har olika 

uppfattningar om vad som faktiskt är en irreguljär konflikt eller inte
5
. Dock så råder 

en generell konsensus som i svensk militärdoktrin har sammanfattats relativt väl att en 

irreguljär konflikt kännetecknas av 

 

  ” de politiska, ekonomiska, civila, psykologiska, sociala, juridiska och 

militära åtgärder som genom en sammantagen politisk strategi vidtas för att bekämpa 

uppror. Värt att uppmärksammas här är att den militära komponenten endast är en 

                                                        
3 ngt. förenklat "handlingskraftighet". Utveckling av begreppet följer senare i upsatsen. 

4 ngt. förenklat "tillfälligheter och förmågan att ta tillfället i akt". Begreppet kommer att förklaras tydligare i en senare del 

av uppsatsen. 
5 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrateg
isk-doktrin-2011.pdf , s.28 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
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del av det totala spektrat av maktutövningsmedel och att den politiska/civila sektorn 

har den avgörande förmågan att påverka konflikten.”
6
 

 

 Med insikten om de otaliga infallsvinklar som kan antas på en konflikt 

av detta slag torde en djup och mångfacetterad kunskapsbank vara en tillgång för 

beslutsfattare i en irreguljär krigföringskampanj. Således bör alltså desto bredare 

kunskap inom de olika områden som är viktiga i sammanhanget ge bättre 

förutsättningar för både välgrundade beslut och fördjupad förståelse för hur beslutet 

ifråga kan tänkas påverka övriga dimensioner i konflikten. 

 En stor del av de teorier som ligger till grund för utformningen av 

dagens doktriner inom irreguljär krigföring, bland annat nämnde Kilcullen, baseras på 

självupplevda erfarenheter inom området
7
.   

 Ytterligare en inflytelserik teoretiker, den franske officeren David 

Galula, publicerade 1962 ”Counterinsurgency Warfare: theory and practice” där en 

del av slutsatserna inte bara grundades på egna erfarenheter i de franska kolonierna 

utan även på dragna erfarenheter som hade gjorts från samma områden under 1800-

talet
8
 . Detta har till viss del föranlett viss kritik, då det har hävdats att ”hjulet har 

återuppfunnits på nytt” där den senares teorier ansetts vara samma råd i ny tappning
9
. 

 Med ovanstående i beaktning, och den inte alltför osannolika händelsen 

att fler konflikter med prägel av irreguljär krigföring kommer att äga rum i framtiden, 

är det viktigt att ytterligare söka förståelse för fenomenet i samlad kunskap och 

erfarenhet som finns tillgänglig vilket i Galulas fall visat sig vara synnerligen 

behövligt och användbart. 

 Iakttagelser, egna erfarenheter samt en förståelse för att 

upprorsbekämpningens och stabilitetsarbetets grundpelare bär samma tak-

Machiavellis ”Fursten” behandlar allt av ovanstående. Den är en samling av 

ovanstående faktorer som analyserats och presenterats som en handbok till den 

                                                        
6http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrate
gisk-doktrin-2011.pdf ,s.11 
7 http://www.cnas.org/kilcullen 
8 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402390.2010.498259 ,s.728 
9 Ibid 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402390.2010.498259
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dåvarande fursten i Florens, i syfte att framställa Machiavelli i god dager för denne 

för att på så vis återfå en prestigefylld tjänst
10

.  

 Den här uppsatsen kommer förhoppningsvis att påskina de likheter som 

finns i politisk teori av Machiavelli från 1500-talet och Kilcullens moderna 

handledning inom irreguljär krigföring för att påvisa ett föreliggande behov av att 

inkludera teorier som inte nödvändigtvis är i första hand associerade med krigföring 

utan behandlar ett politiskt förhållningssätt som kan antas gynna den part som gör 

anspråk på makten. Det föreligger alltså en viss risk att man, som sagt, likt Galulas 

kritiker, uppfinner hjulet på nytt genom att tidigare (om än flerhundraåriga) 

erfarenheter och råd bortses ifrån trots att de mycket väl kan vara mer aktuella än 

någonsin. Dessutom kan det argumenteras för att det är synnerligen oförsvarligt att 

inte ens låta granska det som tidigare teoretiker har skrivit, sett till att erfarenheten 

oftast som har erhållits i dessa komplexa situationer varit tämligen dyrköpt.  

 Från ett empiriskt problemperspektiv så skulle det rent hypotetiskt 

innebära att beslutsfattaren som befinner sig längst ut på "linan" i ett insatsområde har 

ett "verktyg" mindre att lösa en komplex situation där ett besluts utfall får långtgående 

konsekvenser. Det är även ett teoretiskt problem då det kan hävdas att ovanstående 

problem uppstår när det inte ges möjlighet att skaffa sig sagda "verktyg" genom 

studier i aktuella ämnen. Dessutom så är det, ur ett forskningsproblematiskt 

perspektiv isåfall rimligt att fråga sig (givet att lärdomar kan dras ur till exempel 

"Fursten") vilka andra lärdomar som gås miste om genom att inte studera exempelvis 

politisk teori. 

 Sammanfattningsvis kan det sägas att det är eftersträvansvärt att erhålla 

så många olika infallsvinklar som möjligt för att kunna handskas med det fenomen 

som kallas för irreguljär krigföring, varför det är angeläget att undersöka om i princip 

glömda teorier som formulerats kring förvaltarskap (även om de är 500 år gamla) kan 

ha en plats i dagens kanon av utbildningsunderlag som syftar till att skapa en 

förståelse för de omständigheter som den som söker framgång inom den irreguljära 

krigföringen har att förhålla sig till. 

   

 

  

                                                        
10 http://www.emachiavelli.com/Prince%20and%20Mach%20summary.htm 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka interkompatibilitet mellan militär 

doktrin inom irreguljär krigföring och annan, relevant teori genom att jämföra ett 

urval ur den moderna teorins bank och se hur Machiavellis råd i sitt verk ”Fursten” 

som skrevs vid 1500-talets början kan jämställas. I förlängningen är det en uppmaning 

till att bredda det militärteoretiska perspektivet för tillämpliga influenser från 

okonventionellt håll genom att använda annan slags teori. 

 I ”Fursten” analyserade Machiavelli sina samlade intryck och 

erfarenheter från sitt yrkesliv och sammanfattar dessa i form av en vägledande 

skrivelse som en gåva till den dåvarande härskaren i Florens, Lorenzo II de Medici. I 

boken så framkommer att ett antal av de råd som ges till Lorenzo de Medici för att 

denne skall behålla sitt rike är snarlika de framgångsfaktorer som moderna 

publikationer lyfter fram.  

 Den moderna doktrinen grundar sig på en handfull böcker som är 

författade i huvudsak under 1900-talet med erfarenheter från militära operationer där 

motståndaren inte alltid har varit lätt att identifiera genom exempelvis uniformer och 

tydliga fronter. Den samlade erfarenheten i dessa verk utkristalliseras i ett antal 

faktorer som visat sig vara essentiella för den militäre befälhavaren att ha i beaktande 

för att nå framgång gentemot motståndaren. I dessa har lokalbefolkningens stöd visat 

sig vara en återkommande vital del för att nå framgång. 

 I uppsatsen så kommer den moderna doktrinen att representeras av den 

australiensiske statsvetaren och officeren David Kilcullens ”Twenty-Eight Articles: 

Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency”, även den grundad på samlad 

erfarenhet kring irreguljära militära operationer.  

 Som analysverktyg kommer en modell kallad "The Magic Diamond" av 

den amerikanske forskaren Gordon McCormick att användas. Modellen är utvecklad 

efter omfattande studier av den peruvianska gerillan "Sendero Luminoso" och påvisar 

sambandet mellan ett antal viktiga komponenter, nämligen samspelet mellan eget 

handlande och lokalbefolkningen respektive omvärldens förtroende, i den irreguljära 

krigföringen och hur dessa kan påverkas i syfte att nå framgång
11

. 

                                                        
11http://www.nps.edu/Academics/Centers/CCC/research/StudentTheses/canonico04.p

df s.6 
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 Generellt så kan dessa faktorer sägas tydliggöra von Clausewitzs axiom 

om kriget som en fortsättning av politiken då de till största delen berör allt annat än 

den rena väpnade striden utan istället lyfter fram implementeringen av den ena 

partens egna värderingar genom påverkan av exempelvis opinion och rättsapparater 

som metod för att säkerställa en varaktig seger. 

 Därför är det relevant att utveckla förståelsen och mångsidigheten i 

kunskapsområdet för irreguljär krigföring genom att implementera politisk teori i 

disciplinen då det ger en större helhetsförståelse för situationen i ett område där 

assymetrisk krigföring bedrivs, inte minst då samverkan med NGO (Non 

Governmental Organisations) och andra stöttande organ i syfte att utforma en hållbar 

utvecklingsstrategi för området krävs. 

Machiavelli konstaterar alltså, cirka 500 år tidigare och med ett tydlig realistiskt 

perspektiv, att det är ett antal faktorer (förutom striden) som måste påverkas av den 

som söker framgång i en konflikt där slaget inte bara står på slagfältet men är 

impregnerat i samhällsapparaten. 

 

Frågeställningen blir således:  

 

” Vad finns det för likheter och skillnader mellan Machiavellis råd i 'Fursten' 

och David Kilcullens  'Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level 

Counterinsurgency' för att nå framgång inom irreguljär krigföring”? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

 Uppsatsens syfte är att undersöka förekomsten av eventuella likheter i 

teorier som, med ett brett tidsspann emellan, uppkommit rörandes metoder att nå 

framgång i irreguljära konflikter. I en vidare förlängning skall alltså uppsatsen 

förhoppningsvis påvisa att en viss relevans och framförallt fördel föreligger i att 

känna till tidigare teoretikers åsikter och erfarenheter i konflikter där exempelvis 

politik utgör en betydande del av fenomenets inre dynamik. 

 Med hänsyn till diskrepansen mellan tidsförhållande, mängd tillgänglig 

empiri inom de aktuella områdena samt inte minst det tilldelade utrymmet i uppsatsen 

är ett stort antal avgränsningar nödvändiga. Inledningsvis består de avgränsningar 



 9 

som kommer att göras av Niccolò Machiavelli respektive David Kilcullen i valet av 

representerade teoretiker. Valet av dessa två teoretiker har gjorts med deras verk som 

presenteras nedan som grund. 

 Av Machiavelli kommer endast vissa teorier ur ”Fursten” att användas 

som litteratur. Dessa teorier kommer att beröra de centrala teman som analyseras i 

"Fursten", nämlingen vinnande av folkets lojalitet, virtú, samt fortuna. Förvisso har 

Machiavelli skrivit en bok om just krigskonst, "Dell'arte della guerra" eller 

"Krigskonsten", dock är "Fursten" det verk som utger sig för att utgöra inte bara en 

handledning i krigföring, men främst inom det förvaltarskap som krävs av en 

härskare.  

 I Kilcullens ”Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level 

Counterinsurgency" kommer samtliga artiklar att jämföras med teorierna tagna ur 

”Fursten” som nämndes ovan.  

 Detta urval baseras på, förutom de begränsningar som nämndes ovan, att 

bägge verken skrivits i relativt koncis punktform och är tänkta som handböcker för en 

beslutsfattare. En fördjupad diskussion om teoretikerna och deras verk kommer att 

återkomma senare i uppsatsen. 

 Det är dessutom nödvändigt att göra en avgränsning i frågan om vad 

som faktiskt leder till framgång i en sådan här situation. Givetvis så spelar ett flertal 

faktorer roll för att nå framgång i en konflikt, inte minst i den irreguljära. Det 

framkommer med all tydlighet i empirin och i dragna slutsatser att kriget utkämpas på 

flera plan och även med andra medel än genom direktpåverkan med våld.  

 Med detta i åtanke så kommer den faktor som tydligast påtalats som den 

viktigaste, nämligen att vinna befolkningens stöd, i den här uppsatsen att vara det som 

avses med att nå framgång i irreguljär krigföring eller situationer där just detta stöd är 

nyckeln till framgång. Det är också på sin plats att nämna att både virtú och fortuna 

anses påverka just lokalbefolkningens stöd genom sina karakteristika, vilket kommer 

att förtydligas senare i uppsatsen. 

 Avslutningsvis så kommer modellen “The Magic Diamond” av den 

amerikanske forskaren Gordon McCormick att användas i det teoretiska ramverket. 

Denna modell har valts då den beaktar de centrala faktorer som kommer att 

presenteras senare i uppsatsen på ett tydligt sätt. Modellen anses även, trots sin 

relativa enkelhet, förtjänstfullt omfatta hela spektrumet av möjliga ämnesområden där 

den irreguljära konflikten anses stå. 
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1.4.1 Fokus 
 

 Uppsatsens huvudsakliga fokus kommer att ligga på förhållandesättet 

gentemot lokalbefolkningen som förespråkas av de två teoretikerna i syfte att erhålla 

dess stöd som en del i strategin i krigföringen mot en irreguljär motståndare.  

 Däremot så kommer ytterligare två begrepp, virtú samt fortuna, att 

undersökas. Dessa begrepp lades fram av Machiavelli som inverkande faktorer i 

dynamiken kring en situation som exempelvis en irreguljär konflikt. Begreppen 

kommer att ställas i ljus mot Kilcullens teorier i syfte att eventuellt påskina ytterligare 

likheter i de olika teoretikernas resonemang.  

 Dessa tre begrepp kommer att illustreras och integreras i McCormicks 

modell för att påvisa hur de i sin tur påverkar respektive strategi som en part i en 

irreguljär konflikt nyttjar sig av i syfte att förändra relationen till lokalbefolkningen 

och omvärlden. 

 Dock så är begreppen i sig tillräckligt omfattande för en egen uppsats 

och vidare forskning, varför de i denna uppsats endast bör ses som ytterligare stöd för 

uppsatsens syfte att peka på de likheter som kan finnas mellan äldre och nyare teorier 

kring hur framgång bäst nås i irreguljära konflikter eller situationer där 

lokalbefolkningens stöd är avgörande för ett positivt utfall.  

 Samtidigt så är begreppen ändock viktiga i sammanhanget då deras 

inverkan i förlängningen leder till att nå lokalbefolkningens stöd via en omväg som 

går genom ett framgångsrikt förhållningssätt till andra viktiga faktorer i konfliktens 

natur (mer specifikt ett oförutsägbart handlande gentemot fienden samt att ta ett givet 

tillfälle i akt genom att inte tillåta sig vara statisk i sin dynamik). 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

1.5.1 Internationellt 
 

 I den av amerikanska Marine Corps University publicerade 

"Operational Culture for the Warfighter-Principles and Applications" framkommer 

redan i förordet vikten av att ha lokalbefolkningens vilja på sin sida i dagens 
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konflikter. Detta utvecklas senare och det blir tydligt att den irreguljära konflikten 

förs, och vinns, på detta sätt inom ett antal områden. Dessa områden presenteras 

därefter som ett antal modeller: den ekologiska modellen, den sociala 

strukturmodellen samt den symboliska modellen
12

.   

 I den sociala strukturmodellen läggs vikten på att granska dynamiken i 

olika mellanmänskliga relationer och hur dessa kan te sig i form av exempelvis 

klansystem och formella makthavande stukturer. Även om boken är till större del 

utformad som ett verktyg för ökad, allmän förståelse för den irreguljära konfliktens 

olika dimensioner så är den relativt sparsam med förslag till konkreta åtgärder att 

vidta. Däremot så uppmanar den till ett självständigt resonemang kring själva 

agerandet i slika situationer samt vad konsekvenserna kan bli. Sammanfattningsvis så 

påtalas nödvändigheten att erhålla lokalbefolkningens stöd vid flera tillfällen 

samtidigt som de områden där detta sker presenteras, dock utan handfasta råd utan 

snarare en helhetsförståelse som stöd vid beslutsfattande. 

 Mer handfasta åtgärder för att nå framgång i den irreguljära konflikten 

presenteras däremot i den officiella amerikanska doktrinen för irreguljär krigföring, 

"Tactics in Counterinsurgency- the official U.S. Army/Marine Corps Field Manual 

FM 3-24"
13

. Doktrinen bygger i sin tur på kunskap som presenterats av ett flertal 

militärteoretiker inom den irreguljära krigföringen samt erfarenheter dragna ur såväl 

avslutade som pågående konflikter
14

. Även i detta material uppmålas behovet av en 

helhetsförståelse och en på flera fronter aktiv kampanj för att tämja fenomenet vid 

irreguljär krigföring. Doktrinen konkretiserar detta genom att presentera 7 olika 

"Lines of Effort (LOE)" som samtliga innefattar åtgärder inom olika områden som 

varierar från att understödja den lokala, legitima regimen till att återställa en 

fungerande infrastruktur 
15

. Dessa är tänkta att användas, antingen genom ett urval 

eller med samtliga LOE som riktlinjer för vad som kan (bör) göras inom de olika 

dimensioner som karaktäriserar den irreguljära krigföringen. 

                                                        
12 Salmoni, Holmes-Eber (2008), "Operational Culture for the Warfighter-Principles 

and Applications", s.25. 
13 US Department of the Army (2009) 
14 US Department of the Army (2009), "Operational Culture for the Warfighter-

Principles and Applications", s.viii. 
15 US Department of the Army (2009), "Tactics in Counterinsurgency- the official 

U.S. Army/Marine Corps Field Manual FM 3-24", s.3-8. 
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  Även i denna doktrin framkommer lokalbefolkningens stöd som en 

grundbult för krigföringen ifråga under en av åtta variabler (under variabeln politik) 

för att nå framgång som presenteras som ett verktyg för analyserandet av ett 

insatsområde
16

. Stödet framhålls som viktigt, även om doktrinen i sin helhet är till sin 

natur mer lik en handbok än ett verk som manar till eftertanke och reflektion, vilket i 

sin tur torde vara en grundförutsättning för att ta korrekt avvägda beslut. 

 

 

1.5.2 Försvarshögskolan 
  

 I "Complex Peace Operations and Civil-Military Relations- Winning the 

peace" tar även den svenske forskaren Robert Egnell upp betydelsen av att genomföra 

den typ av verksamhet som leder till en god relation med lokalbefolkningen och på så 

vis bekämpa den irreguljära moståndaren. Ett exempel som presenteras är att en 

amerikansk enhet som under 2004 var verksam i Sadr City, Irak, kraftsamlar sin 

kapacitet till att åtgärda brister i infrastrukturen såsom vattenförsörjning, arbetslöshet 

och sophämtning i syfte att motverka motståndarens inflytande på lokalbefolkningen i 

området
17

.  

 Författaren tar även upp exempel på hur utfallet kan bli när den 

nödvändiga hänsynen till de olika områden som påverkar den irreguljära krigföringen 

inte tas hänsyn till och således i förlängningen försvårar för den reguljära styrkan att 

nå framgång. En stor del av detta ligger på soldatnivå där det fanns (i exempelvis det 

senaste Irakriget) en brist på förståelse för hur uppgiften faktiskt skulle lösas samt 

ingen erfoderlig utbildning vilket i förlängningen skapade distans mellan 

koalitionsstyrkorna och de irreguljära motståndarna. Det yttersta exemplet på detta 

och dess konsekvenser är Abu Ghraib-affären som enligt författaren (i samband med 

fenomenet Camp X-ray i Guantanamo) inneburit en oerhörd, till sin grad omätbar, 

                                                        
16 US Department of the Army (2009), "Tactics in Counterinsurgency- the official 

U.S. Army/Marine Corps Field Manual FM 3-24", s.1-3. 
17 Egnell (2009), "Complex Peace Operations and Civil-Military Relations- Winning 

the peace", s.84. 
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förlust i förtroende för i det här fallet USA som företrädare för mänskliga rättigheter 

och demokrati
18

. 

 I boken framkommer också Storbritannien som ett exempel på en 

krigsmakt med välintegrerade "spår" för att med framgång föra operationer av 

irreguljär karaktär. Med andra ord så utmålas Storbritannien som en nation som är väl 

medveten och villig att arbeta med de olika dimensionerna som har nämnts i 

uppsatsen som nyckelområden för att vinna konflikten. 

 Däremot så menar författaren att de, trots detta, misslyckats i Irak. Som 

anledning till detta ligger en otydlig strategisk kompassriktning från London bakom. 

Följdaktligen så innebar det fråntagandet av de olika integrerade funktionernas för 

den civila samverkans dynamik (med andra ord samma funktioner som agerar inom 

de olika strategiska områdena), vilket slutligen ledde till ett bristande taktiskt 

uppträdande
19

. I sammanhanget är det relevant att beakta då det visar på ett exempel 

där en handlingsplan har funnits, men inte följts. 

 

1.6 Disposition 
 

I det första kapitlet ingår en introduktion till uppsatsen samt avgränsningar, syfte & 

frågeställning, tidigare forskning, och centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

I det andra kapitlet behandlar metoden som uppsatsen har skapats ifrån samt en 

introduktion till det empiriska materialet som efterföljs av en diskussion kring detta. 

 

I det tredje kapitlet sätts det teoretiska ramverket för uppsatsen genom att presentera 

en modell som kommer att användas samt variablerna som operationaliseras. 

 

I det fjärde kapitlet sker en empirisk undersökning av det valda materialet utifrån de 

variabler som identifierades i kapitel tre. 

 

I det femte kapitlet sker en redovisning av resultatet samt en jämförelse av detta. 

Dessutom återkopplas modellen som introducerades i kapitel tre. 

                                                        
18 Egnell (2009), "Complex Peace Operations and Civil-Military Relations- Winning 

the peace", s.87 
19 Ibid, s.170 
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I det sjätte och sista kapitlet sker en slutdiskussion och slutsatser dras kring resultaten 

i uppsatsen. Avslutningsvis följer en diskussion om självkritik och förslag på vidare 

forskning. 

 
 

1.7 Centrala begrepp 
 

Nedan följer en förteckning över ett antal nyckelbegrepp som förekommer i 

uppsatsen. 

 

Irreguljär konflikt:  Konflikt med assymetriska förhållanden mellan 

stridande parter och således genomförd på ett 

annorlunda sätt jämfört med en reguljär konflikt. Dess 

karaktär är mer politisk än militär till sin natur då den 

genomförs med lokalbefolkningens stöd som nyckel till 

seger genom att ställa det mot motståndaren
20

.  

 

Irreguljär krigföring: Krigföring i en konflikt med liknande karaktär som 

nämnts ovan.  

 

Insurgent, gerillakrigare: Deltagande part på den irreguljära sidan av en konflikt, 

begreppet är dock omtvistat gällande en precis innebörd. 

 

 

Counterinsurgency(COIN):  Även kallad upprorsmotverkan. Förs ofta i ett antal olika 

områden exempelvis inom infrastruktur, ekonomi, 

juridik osv förutom den direkta eller indirekta striden 

med motståndaren i syfte att vinna lokalbefolkningens 

                                                        
20http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrat
egisk-doktrin-2011.pdf ,s.27 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
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stöd
21

. Bör ses som en annan benämning för irreguljär 

krigföring. 

 

Framgång: I den här uppsatsen kommer framgång att definieras som 

en, för ena parten, gynnande effekt till följd av ett 

medvetet agerande som i förlängningen skapar bättre 

förutsättningar för parten att behärska en given situation. 

I det här sammanhanget är även en liten effekt att 

betrakta som framgång, med andra ord finns ingen gräns 

för att det framgångsrika beteendet behöver nå en viss 

gräns för att det skall kunna hävdas vara lyckat. 

2.Metod 
 

2.1 Forskningsdesign 
 

 Uppsatsens utformande har karaktäriserats av ett hermeneutiskt 
22

 

förhållningssätt med innebörd i att arbetet har förändrat sin utformning gällande 

frågeställning och avgränsningar allteftersom djupare förståelse av det teoretiska 

materialet erhållits. Dessutom har ständigt nya likheter och funderingar kring detta 

uppkommit då nya infallsvinklar tillkommit till följd av den ökade förståelsen för de 

aktuella verken som behandlas i uppsatsen. Med detta sagt finns det således belägg 

för att hermeneutiken i uppsatsen fått sitt rättmätiga utrymme. 

 Redan inledningsvis var tanken att undersökningen skulle genomföras 

med en kvalitativ metod då en djupare förståelse
23

 var nödvändig för att kunna göra 

en anmodan att besvara frågeställningen. Med det som nämndes ovan om den 

hermeneutiska cykeln av ökad förståelse och förnyade synvinklar så står det klart att 

                                                        
21http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrat
egisk-doktrin-2011.pdf ,s.28 
22 Petterson, Åselius. Hallenberg, m.fl.(red) (2008) "Om konsten att tänka, 
granska och skriva på ett vetenskapligt sätt - En introduktion i medtodlära", s.47 
23 Rydén (2008) i "Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt 
sätt - En introduktion i medtodlära", s.12 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf
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teorin står i centrum och måste således prövas mot välmotiverat och relevant 

material
24

.  

 I denna uppsats så kommer Niccolò Machiavellis teorier i "Fursten" 

kring att nå framgång i situationer som kan karaktäriseras som irreguljära konflikter 

att prövas gentemot David Kilcullens "28 artiklar" som i sin tur är utformade som råd 

för att nå framgång i liknande situationer. Av den anledningen så kommer uppsatsen 

även att göra anspråk på att vara en teoriprövande undersökning, där ju ovan nämnda 

teorier står i centrum för studien.  

 Det finns också anledning att påpeka varför det är just Machiavellis 

teorier som operationaliseras och ingår som grund i det teoretiska ramverket. 

Anledningen till detta kommer från utformningen av uppsatsens frågeställning, vilket 

i praktiken innebär att en skillnad mellan de två teoretikerna föreligger avseende deras 

auktoritet inom området irreguljär krigföring. Då Kilcullens 28 artiklar bland annat 

ingår i sin helhet i den amerikanska doktrinen som en bilaga, får dessa artiklar anses 

ha en sån pass hög relevans i sammanhanget att det inte är nödvändigt i denna uppsats 

att behöva motivera dess validitet. 

 Däremot så blir ju, av anledningar som nämnts tidigare gällande 

frågeställning och uppsatsen syfte, Machiavellis teorier ett mer naturligt föremål för 

granskning. Machiavelli är ju inte alls lika tätt associerad med irreguljär krigföring 

som Kilcullen, om det ens i första hand kan påstås. Därför blir teorierna i "Fursten" 

djupare analyserade än Kilcullens 28 artiklar. 

 Som tidigare har nämnts i uppsatsen så är erhållandet av 

lokalbefolkningens stöd en avgörande del i att segra i den irreguljära konflikten. Det 

har även nämnts att Machiavellis begrepp virtú och fortuna kommer att undersökas, 

även om fokus kommer att ligga på erhållandet av lokalbefolkningens stöd.  

 Dessa variabler (lokalbefolkningens stöd och dess erhållande, virtú och 

fortuna) kommer således att operationaliseras för att kunna genomföra studien.  En 

god operationalisering är nödvändig för att kunna erhålla goda resultat i 

undersökningen
25

, varför metoddiskussionen kommer att till stor del utgöras av 

                                                        
24 Esaiason, m.fl (2007) "Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ 
och marknad", Upplaga 3:2  Norstedts Juridik AB, s.249 
25 Esaiason, m.fl (2007) "Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ 
och marknad", Upplaga 3:2  Norstedts Juridik AB, s.59 
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motiveringen kring valet av variabler förutom övrigt underbyggande av bärande 

metoder och element i uppsatsen. 

 Som analysverktyg kommer "The Magic Diamond" av den amerikanske 

forskaren Gordon McCormick att användas. Den illustrerar hur de irreguljära 

respektive reguljära parterna i en konflikt bekämpar varandra inte bara genom direkt 

bekämpning, utan även varandras strategier för att tillskansa sig lokalbefolkningens 

respektive omvärldens stöd. Med andra ord så förs kampen genom åtgärder som syftar 

till att gynna egna relationer och sabotera motståndarens gentemot ovan nämnda 

målgrupper. 

2.2 Teknik och analysmetod 
 

 Uppsatsens natur gör att en textanalys blir ett givet val för att genomföra 

studien. En textanalys kan genomföras på ett antal sätt: som en innehållsanalys, 

argumentationsanalys eller en idé och ideologianalys
26

.  Mer specifikt så kommer den 

senare metoden, idé- och ideologianalys att nyttjas. Inom denna metod så finns ett 

antal underkategorier, bland annat den innehållsliga idéanalysen där själva förståelsen 

för den huvudsakliga innebörden i en text är målet
27

. 

 Undersökningen kommer att ske genom att tre variabler ur "Fursten" 

kommer att identifieras, nämligen lokalbefolkningens stöd, virtú samt fortuna. 

Variablerna i fråga representerar framgångsfaktorer som Machiavelli framhåller som 

avgörande för att erhålla framgång i irreguljär krigföring. 

 Ur "28 artiklar" kommer sedan artiklar som påvisar likhet med 

betydelsen av ovanstående variabler att plockas ut och jämföras med respektive 

variabel.  

 Avslutningsvis så är en preliminär bedömning att metoden kommer att 

vara enkel att reproducera då det empiriska materialet inte lämnar mycket utrymme 

för tolkningsmöjligheter, dock så kan en viss diskrepans föreligga ifråga om vilka 

specifika textstycken som kommer att lyftas ur för vidare analys och granskning. 

 

                                                        
26 Rydén (2008) i "Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt 
sätt - En introduktion i medtodlära", s.15 
27 Ibid, s.17 
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2.3 Insamling av empiriskt material 
 

 Inledningsvis så har de två texter som utgör stommen för uppsatsen, 

"Fursten" och "28 artiklar", varit lättillgängliga på olika sätt. "Fursten" har funnits i 

drygt 500 års tid och är ett verk som får betraktas som klassiskt i den västerländska 

idéhistorien. De "28 artiklarna" har i sin tur kommit att ingå i både tilldelad 

kurslitteratur på officersprogrammet samt i sin helhet som bilaga till den amerikanska 

doktrinen för upprorsbekämpning/irreguljär krigföring. Betydelsen av varje verk, var 

för sig, har gjort att tillgängligheten till dem i dess originalutförande (med reservation 

för olika översättningar av "Fursten") får anses som god. 

 Övrig litteratur som har använts har hittats genom sökningar i bibliotek 

(företrädelsevis genom Libris) samt internet. Däribland har även Gordon McCormicks 

"The Magic Diamond"-modell (som presenteras mer utförligt i teoriavsnittet) hittats  

 Digital litteratur har sparats och skrivits ut vid tillfället den använts i 

uppsatsen. Dessa har dessutom varit skrivskyddade vilket föranleder att de inte kan 

ändras av obehöriga. 

 

 

2.3.1 Material och källkritik 
 

 Sett till frågeställningen, ” Vad finns det för likheter och skillnader 

mellan Machiavellis råd i 'Fursten' och David Kilcullens  'Twenty-Eight Articles: 

Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency' för att nå framgång inom 

irreguljär krigföring?”  så blir urvalet av de två verken naturligt. Däremot är det på sin 

plats att motivera just dessa urval då de representerar två olika sorters verk som dock 

har ett antal likheter i fråga om dess syfte och användning. En aspekt av arbetet som 

är högst relevant är valet av teoretiker som jämförs i uppsatsen.  

 Kilcullen får i alla avseenden anses som en relevant teoretiker av ett 

flertal olika anledningar. Bland dessa kan nämnas validiteten i hans verk genom hans 

erfarenhet och kunskap inom området i egenskap av rutinerad officer och doktor i ett 

relevant område (antropologi), samt inte minst det faktum att hans alster figurerar som 

bilaga i den amerikanska doktrinen för irreguljär krigföring. Så långt torde inte 

Kilcullens position som en av de tongivande teoretikerna inom området vara ett 

speciellt kontroversiellt påstående. Samtidigt är det på sin plats att ta i beaktande att, 



 19 

precis som en kvalitativ granskning tolkas av den granskande, Kilcullen i någon grad 

har låtit sina egna medvetna och omedvetena värderingar färga de upplevelser och 

således resultat han grundar sina teorier på. Det är med andra ord viktigt att komma 

ihåg att dessa har i någon utsträckning påverkats av Kilcullens tendenser till tolkning 

och formulering. 

 Däremot så skulle det inte vara orimligt att anta att det kan finnas en 

viss kontrovers i valet av Niccolò Machiavelli som motpart i de teoretiska 

resonemangen som presenteras i uppsatsen. Machiavelli är ofta beskylld för att vara 

en despotismens rådgivare och en stark förespråkare av att låta ändamålen helga 

medlen till vilket pris som helst
28

. Dessutom förordar han i "Fursten" att en härskares 

löften inte alltid behöver hållas om det inte är till gagn för honom själv
29

, samt att det 

är bättre att vara fruktad än älskad
30

. Sett till dessa egenskaper och åsikter är det 

rimligt att ifrågasätta varför en teoretiker med liknande värderingar anses vara 

relevant att sätta i ett sammanhang där tillit och stöd från lokalbefolkningen är 

avgörande för att nå framgång. 

 Som svar på detta kan ges två anledningar: 

 För det första så är kritiken och tolkningen av Machiavelli som en 

rådgivare till tyranner en del av en historisk missaktsamhet mot honom
31

. Nya 

tolkningar gör rådande att han snarare var en realist mer än något annat
32

. Att 

vidareutveckla dessa i och för sig intressanta påståenden gör att fokus skiftar från 

uppsatsens egentliga syfte, varför den intresserade med fördel kan finna uppslag i 

angivna referenser.  

 Med det sagt avslutas den diskussionen och påbörjas något som är mer 

relevant i sammanhanget, nämligen Machiavellis starka påtalan av vikten av att vinna 

lokalbefolkningen på sin sida. Trots ovanstående förordanden är slutsatsen alltid att 

                                                        
28 http://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/ 
29 Machiavelli (1512), "Fursten", Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.89 
30 Machiavelli (1512), "Fursten", Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.84 
31http://faculty.cua.edu/pennington/machiavelli/PapersDrafts2000/NinePaper.
htm 
32 http://hua.umf.maine.edu/Reading_Revolutions/Machiavelli.html 
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ha folket på sin sida som skydd för motståndarens ambitioner att överta makten i ett 

område
33

.  

 Machiavelli talar även om "virtú", som i denna del av uppsatsen räcker 

med att definieras som en befälhavares förmåga att kunna tolka en uppkommen 

situation och reagera på den på ett sätt som verkar gynnande för denne och på så vis 

bidrar till en synergieffekt för ledarskapet och i slutändan bibehållandet av kontroll 

(läs stöd) av exempelvis en lokalbefolkning
34

. En mer utförlig beskrivning av 

fenomenet och hur det är relevant i uppsatsens sammanhang kommer att följa i 

teoriavsnittet. 

 Fortuna är också ett centralt begrepp i "Fursten".  Även här så kommer 

begreppet att förklaras grundligare i teoriavsnittet. Dock så kan det kortfattat sägas att 

det är "tillfälligheternas möjlighet att ta ett gyllene tillfälle i akt", med andra ord ett 

tillfälle som av olika omständigheter uppenbarar sig för beslutsfattaren. Denne kan 

välja att ta risken, eller inte, och antingen erhålla en stor seger eller lida ett 

förkrossande nederlag
35

. 

 Dessa tre, för Machiavelli, karakteristiska teman är i olika grad 

återkommande i bland annat de teorier som Kilcullen lägger fram i sina "28 artiklar". 

Därför är det motiverat att analysera vad Machiavelli faktisk åsyftade (återigen 

kopplat till sitt sammanhang) i "Fursten" och hur det kan relatera till Kilcullens 

teorier av betydligt senare datum (och sammanhang). 

 För det andra är huvudsyftet med uppsatsen att undersöka om det finns 

befogenhet att hävda att en fördjupad förståelse för det komplexa fenomenet irreguljär 

krigföring, som ju pågår i flera olika dimensioner, kan erhållas genom att studera 

äldre teorier om krigföring och förvaltning som inte nödvändigtvis är i första hand 

associerade med irreguljär krigföring. Syftet är inte att försöka hävda att just 

Machiavelli bör ingå i modern doktrin.  

 Däremot finns det förhoppningsvis en dubbel effekt på det analyserande 

sinnelaget hos läsaren som består i att, som i det här fallet, inte bara jämföra de äldre 

teorierna kring krigföring och förvaltning med de moderna utan även att ta dem från 

                                                        
33 Machiavelli (1512), "Fursten" , Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.93 
34 http://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/#Oth  
35 Ibid 
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en teoretiker som vid första anblick inte är särdeles känd för att särskilt värna om 

lokalbefolkningens stöd.  

 De internetkällor som har nyttjats har i huvudsak kunnat knytas till 

erkända institutioner vad beträffar reliabilitet, då de har utgjorts av myndigheter och 

etablerade forskningsinstitut och universitet. 

 

2.3.1.1 Fursten 
  

 Niccolò Machiavelli var en florentinsk diplomat och historiker som 

1513 i exil påbörjade ett verk som kom att kallas "Fursten" där han summerade sina 

erfarenheter och lärdomar som han dragit ur sitt arbetsliv
36

. Boken är skriven som en 

handbok och är uppdelad i olika korta kapitel som berör härskarskapet genom att ta 

upp historiska exempel på händelseutvecklingar och beslutsfattares reaktioner (eller 

uteblivna sådana) kring dessa. En stor del av innehållet i boken berör just hur en 

furste bör göra för att erhålla folkets stöd och därefter agera på ett sådant sätt som gör 

att detta stöd bibehålls på bästa sätt allteftersom olika prövningar uppenbarar sig som 

en naturlig del i samhällskroppen.  

 Boken har utgjort en viktig del av studier i ledarskap och politik sedan 

den publicerades för drygt 500 år sedan. Den har även varit föremål för diskussion då 

dess budskap bland annat ofta har tolkats som legitimiserande av oetiska handlingar i 

syfte att uppnå ett högre mål, även om denna syn har förändrats något i skenet av ny 

forskning
37

. 

 

 

2.3.1.2 Twenty-Eight Articles (28 artiklar) 
 

 Den australiensiske antropologen och officeren David Kilcullen har 

producerat ett flertal verk som rör den irreguljära krigföringen och dess strategi. Hans 

erfarenhet och kunskap inom området har grundats på en 22-årig militär karriär inom 

den australiensiska försvarsmakten med ett antal operationer av irreguljär karaktär 

bakom sig. Han har även doktorerat inom antropologi där hans avhandling till stor del 

                                                        
36 http://www.fordham.edu/halsall/basis/machiavelli-prince.asp 
37 Ibid 



 22 

bestod av att umgås med irreguljära förband i sydostasien
38

. Förutom detta har han 

även arbetat åt det amerikanska utrikesdepartementet som sakkunnig inom området. 

 Twenty-Eight articles består av 28 handfasta råd inom den irreguljära 

krigföringens arena som i sin tur koncentreras på olika vägar att vinna 

lokalbefolkningens förtroende och att anpassa sig till den oförutsägbara vardagen i 

insatsområdet
39

. Denna skrivelse utgör i sig dessutom bilaga till den amerikanska 

doktrinen fm3-24 inom samma område. 

 

2.4.1 Metoddiskussion  
 

 Ett annat sätt att genomföra undersökningen i den här uppsatsen hade 

varit genom att exempelvis göra fallstudier där eventuellt en undersökning 

genomförts på ett händelseförlopp inom området för de konflikter som klassificeras 

som irreguljära och se om Machiavellis teorier kunnat implementeras, oavsett hur 

konflikten i fråga hade fallit ut.  

 Trots att eventuellt samband kunnat påvisas (eller inte), så blir 

problematiseringen, som den ser ut i nuläget, lidande. Givetvis kan denna isåfall 

ändras till en mer passande. Dock är grundtanken med undersökningen att se om det i 

förlängningen finns anledning att se på "gamla" teorier och erfarenheter ur nytt 

perspektiv i syfte att kunna bredda influenser för beslutsfattande för att nå framgång i 

de irreguljära konflikterna. 

 En kvantitativ studie hade kunnat genomföras genom att exempelvis låta 

operationalisera vissa begrepp (möjligen rent av samma som kommer att göras i 

uppsatsen) och på så vis mäta hur ofta de förekommer i "Fursten" för att se vilket 

område som utgör merparten av tankegodset. Det är författarens åsikt att en sådan 

studie hade varit missvisande med anledningen av att texten i "Fursten" måste sättas i 

sitt sammanhang som en handbok och en krönika av olika händelseförlopp och deras 

utfall. Med andra ord så menar författaren att det är missvisande att mäta förekomsten 

av vissa ord i "Fursten" då de förekommer i vitt skilda kontexter. 

 Med ovanstående sagt så blir det dessutom tydligt i bägge fallen att 

Kilcullens 28 artiklar inte nödvändigtvis hade behövts i undersökningarna. Det hade 

                                                        
38 http://www.cnas.org/kilcullen 
39 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/kilcullen.pdf 
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med andra ord fortfarande inte gjorts en anmodan till att påvisa eventuella likheter 

mellan gammal och modern teori.  

 Även om det kan argumenteras för att en viss korrelation skulle kunna 

förekomma i de två olika studierna mellan Machiavellis teorier och modern teori 

genom exempelvis att en konflikt där lokalbefolkningens stöd erhölls ledde till 

framgång så blir det mer precist att jämföra "Fursten" och "28 artiklar". Mer precist 

med anledningen av de likheter som föreligger verken emellan. De likheter som 

föreligger är att de båda är skrivna i relativ koncis form (likt handböcker), baseras på 

egna erfarenheter och ackumulerad kunskap samt ger fenomenet de behandlar flera 

aspekter av möjlighet till påverkan. De är dessutom skrivna av författare som får 

anses ha ett ärligt uppsåt med respektive verks syfte; att bidra till egna överordnades 

beslutsfattande och fördjupad förståelse kring ett angeläget och komplext fenomen 

som inte går att undvika. 

 Som brukligt är så bör dock tolkningen hos författaren vid en kvalitativ 

textanalys vara föremål för viss reservation då dennes tolkning och urval med största 

sannolikhet är färgade (avsiktligt eller oavsiktligt) av egna värderingar och 

preferenser. I detta fall så föreligger en viss risk med att vara selektiv vid valet av sina 

variabler samt i de jämförelser och slutsatser som dras utifrån dessa. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet  
 

 Validitet innebär i forskningsammanhang att forskaren mäter det som 

faktiskt avses att mätas
40

. I denna uppsats kommer det att spegla sig i hur väl 

frågeställningen kommer att kunna besvaras. I uppsatsen har validiteten 

förhoppningsvis säkerställts genom det hermeneutiska förhållningssättet som har 

präglat den beträffande den ökade förståelsen som uppkommit för teorierna som 

undersöks. 

 Reliabilitet innebär i forskningsammanhang att metoder och 

mätinstrument är så pass precisa att slumpmässiga eller osystematiska fel inte får 

utrymme
41

.  Då arbetet har inneburit en kvalitativ textanalys är det påpassligt att 

nämna den eventuella inverkan författaren har haft på arbetet i frågan om vad som 

                                                        
40 Esaiason, m.fl(2007) "Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ 
och marknad", Upplaga 3:2  Norstedts Juridik AB, s.61 
41 Ibid, s. 70 
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faktiskt valts att analysera och hur det har analyserats. Samtidigt som en röd tråd 

måste löpa genom arbetet så måste samtidigt kravet på en korrekt avvägning gällande 

exempelvis vad som faktiskt står i ett kapitel av "Fursten" till dess egentliga innebörd 

göras. I praktiken kan det innebära att en annan person som gör en liknande 

undersökning gör ett helt annat urval beträffande valet av variabler och sättet de 

nyttjas på, inte minst tolkningen av dem i relevant sammanhang. 

2.6 Forskningsetik  
 

 Notsystem och citat nyttjas i uppsatsen, vilket görs i syfte att undvika att 

missförstånd sker i frågan om vem som är upphovsman till påstående och idéer. 

3. Teoretiskt ramverk 
 

 I det här kapitlet kommer Machiavellis teorier publicerade i "Fursten" i 

form av begreppen lokalbefolkningens stöd, virtú och fortuna att ställas gentemot 

Gordon McCormicks modell "The Magic Diamond" för att påvisa hur olika faktorer 

påverkar varandra i den irreguljära konflikten. Dessutom så kommer Kilcullens "28 

artiklar" att analyseras och inlemmas under samma modell för att påvisa eventuella 

likheter och skillnader gentemot Machiavellis teorier. 

  Slutmålet för samtliga teorier är att nå framgång, vilket utan vidare 

motivering bör vara slutmålet för en stridande part i en irreguljär konflikt. En aspekt 

av begreppet framgång som teori är att den behöver utvecklas för att innefatta en 

större aspekt i sammanhanget. 

  

 

3.1 Om teorin  
 

 "En teori är ett påstående om förhållandet mellan saker. En teori är i 

princip universell, alltid tillämplig och giltig för alla enheter av det aktuella 

slaget”
42

. 

 

                                                        
42 Denscombe (2009), "Forskningshandboken- för småskaliga projekt inom 
samhällsvetenskaperna", Studentlitteratur, s.7 
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 De begrepp som både Machiavelli och Kilcullen lägger fram kan med 

ovanstående definition anses som underbyggande teorier för att nå framgång, 

eftersom de syftar till att beskriva viktiga komponenter i en helhet. 

 I McCormicks modell som beskriver dynamiken i en irreguljär konflikt 

kan dessa tre teorier sedan appliceras på ett sätt som påvisar hur teorierna i fråga 

påverkar nämnda helhet genom att verka på tre olika sätt. 

  

3.2 Framgång  
 

 Tidigare i uppsatsen definierades framgång som 

 

 "en, för ena parten, gynnande effekt till följd av ett medvetet agerande 

som i förlängningen skapar bättre förutsättningar för parten att behärska en given 

situation." 

 

 I uppsatsens sammanhang innebär detta att ett agerande från ena parten i 

en irreguljär konflikt påverkar dynamiken i konflikten på olika sätt som ökar 

förutsättningarna för att kunna implementera egna beslut och egen vilja i området. Då 

det tidigare i uppsatsen konstaterats att konflikten utkämpas inom flera dimensioner, 

skulle framgång exempelvis kunna konstateras i fallet med de amerikanska soldaterna 

som nämndes i början av uppsatsen som lade om sin strategi att innefatta sophämtning 

i Irak. Givet att någon mätbar effekt till fördel för de amerikanska styrkorna kunnat 

uppnås, kan det således konstateras att framgång har nåtts. 

 Det är alltså detta som är målet med att implementera de andra 

förekommande teorierna i uppsatsen. Vägen till målet är även förtjänstfullt illustrerat i 

McCormicks modell, vilket gör att framgång också bör ses som ett helhetskoncept. I 

fallet med de amerikanska soldaterna i Irak hade framgång kunnat sägas ha nåtts om 

exempelvis åtgärden med soporna lett till ett ökat antal ur lokalbefolkningen som 

visar sig villiga att samarbeta med exempelvis uppgiftslämning. 
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 Däremot är det tveksamt om projektet hade kunnat ses som 

framgångsrikt om resultatet exempelvis hade inneburit fler IED
43

er i soporna med 

resultat av en försämrad relation mellan soldater och lokalbefolkning då någon part 

(läs den som sköter det faktiska omhändertagandet av soporna) kan tänkas anklaga 

den andra parten för att överlåta en sådan riskabel verksamhet till den andra parten. 

 Sammanfattningsvis så är framgång ett helhetskoncept som måste 

utvärderas i sitt sammanhang då det inte alltid ter sig direkt mätbart. 

 

3.3 McCormicks modell för en irreguljär konflikt,"The Magic Diamond" 

 

  

 Modellens huvudaktörer består av de reguljära styrkorna, de irreguljära 

styrkorna, lokalbefolkningen samt det internationella samfundet i form av exempelvis 

NGO som Förenta Nationerna
44

. 

 Modellen presenterar även ett antal olika strategier som leder till 

framgång i konflikten. Dessa är: 

                                                        
43 Improvised Explosive Device,  okonventionell, "hemmatillverkad" 
sprängladdning. Används flitigt av irreguljära element i exempelvis Irak och 
Afghanistan. 
44 http://www.nps.edu/Academics/Centers/CCC/research/StudentTheses/canonico04.pdf , s.8 
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1.  Att vinna lokalbefolkningens stöd för den egna parten. 

  

2.  Att motverka motståndarens sida att erhålla lokalbefolkningens stöd.

  

3.  Att med direkt aktion nedkämpa motståndaren eller bryta dennes vilja 

 att fortsätta sin verksamhet.   

  

4.  Att sabotera motståndarens relation med det internationella samfundet i 

 syfte att underminera dennes legitimitet som part i konflikten. 

  

5.  Att förstärka den egna relationen med det internationella samfundet i 

 syfte att öka legitimiteten för den egna parten i konflikten
45

. 

 

 Dessutom förekommer feedback som en illustration av hur ett isolerat 

händelseförlopp i modellen påverkar helheten. Det blir alltså tydligt att de olika 

strategierna påverkar varandra även om de är olika i frågan om tillvägagångssätt. 

  

3.4 Om Machiavellis teorier kopplat till McCormicks modell 
 

 De olika strategierna som framkommer i McCormicks modell är 

tämligen rättframma i sin innebörd. Även om själva tillvägagångssättet för hur de 

faktiskt implementeras kan sträcka sig över ganska breda spektra, så är vad som 

faktiskt sker koncist definierat i de ovanstående punkterna. 

 Däremot så behöver Machiavellis teorier om lokalbefolkningens stöd, 

virtú och fortuna definieras tydligare i det här stycket i syfte att kunna koppla 

McCormicks 5 strategier till lämplig teori för att sedan kunna nyttja de machiavelliska 

teorierna på både Machiavelli och Kilcullen i empirikapitlet. Nedan följer en analys 

av de teorier som presenteras av Machiavelli och Kilcullen kopplat till de strategier 

som framkommer i McCormicks modell och sedan integreras i syfte att skapa 

variabler. 

                                                        
45 http://www.nps.edu/Academics/Centers/CCC/research/StudentTheses/canonico04.pdf , s..9 
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3.5.1 Lokalbefolkningens stöd  
 

 Lokalbefolkningens stöd har tidigare nämnts som en nyckel till 

framgång inom den irreguljära konflikten. Att undersöka respektive teoretikers syn på 

hur detta erhålls och sedan jämföra det mot varandra blir således en central del i 

uppsatsen. 

 Vikten av lokalbefolkningens stöd utgörs av att det förhindrar fortsatt 

tillskott av rekryter till motståndsrörelsen samtidigt som det tvingar motståndsrörelsen 

att upphöra med sin verksamhet
46

. Detta kan ske exempelvis genom att 

lokalbefolkningen upphör med logistiskt stöd till rörelsen samt att incitament att ange 

nyckelpersoner för motparten ökar. 

 I McCormicks modell är strategi 1 och 2 tydligast i detta avseende, dock 

så kan även strategi 3 vara relevant i sammanhanget. Det kan även argumenteras för 

att strategi 4 och 5 har en direkt påverkan på lokalbefolkningens stöd. 

 Som synes så är just denna variabel en central del i den irreguljära 

konflikten då den uppenbarligen spänner över hela spektrat som påverkar konflikten. 

 

3.5.2 Virtú 
 

 Virtú kan definieras som förmågan att kunna agera rådigt och ha en 

förmåga till en flexibel disposition beroende på hur en situation kan yttra sig. Det är 

inte utan anledning att begreppet har översatts till "målmedvetenhet" i den svenska 

översättningen av "Fursten" som används i uppsatsen
47

. Dessa egenskaper är 

avgörande för en beslutsfattare att inneha om denne gör anspråk på makten
48

. 

 I McCormicks modell kan strategi 1, 3 och 5 anses gå i linje med det 

beteende som bör uppvisas av en beslutsfattare med virtú, då dessa strategier innebär 

att de egna positionerna aktivt flyttas fram målmedvetet.  

 

                                                        
46 US Department of the Army (2009), "Tactics in Counterinsurgency- the official 

U.S. Army/Marine Corps Field Manual FM 3-24", s. 1-2 
47 Machiavelli (1512), "Fursten" , Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.30 
48 Ibid, s.32 
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3.5.3 Fortuna 
  

 Fenomenet fortuna i den machiavelliska kontexten kan sammanfattas på 

ett bra sätt i det engelska specialförbandet SAS motto "Who dares wins"
49

. 

Tillfälligheter gör att vissa omständigheter med avgörande utfall ibland uppenbarar 

sig för den som gör anspråk på makten, vilket enligt Machiavelli oftare visar sig för 

de som är beredda att ta risker och handla okonventionellt
50

. Här förekommer också 

ett identifierat behov av att anpassa sig efter rådande (förändrade) omständigheter
51

. 

 Kopplat till McCormicks modell så kan strategi 2,3 och 4 vara föremål 

för att nyttja då fortuna medger det. Med det sagt så menas att de är strategier som 

kan antas vara särskilt gynnsamma vid ett speciellt tillfälle eller begränsat tidsfönster, 

varför det är viktigt att ta tillfället i akt och agera. 

 

3.6 Operationalisering av modellen och avslutande teoridiskussion 
 

 McCormicks modell för den inre dynamiken i en irreguljär konflikt har 

applicerats på de teorier som Machiavelli presenterar i "Fursten", lokalbefolkningens 

stöd, virtú och fortuna, genom att integrera strategierna och helhetsbilden av 

dynamiken i dessa.  

 Både teorierna i sig och modellen enskilt utger sig för att kunna ge ett 

stöd till hur framgång uppnås. I det här fallet kan dessutom framgång definieras på ett 

sätt som är fungerande för både McCormick och Machivelli var för sig. 

Operationaliseringen har således inneburit att följande variabler har identifierats; 

 

 -Lokalbefolkningens stöd 

 -Virtú 

 -Fortuna 

 

 Dessa kommer nu att prövas i empiriavsnittet gentemot Machiavellis 

verk "Fursten" och Kilcullens "28 artiklar". 

                                                        
49 Thompson (1994), "SAS: Great Britain's Elite Special Air Service". Zenith. s. 9 
50 Machiavelli (1512), "Fursten" , Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.127 
51 Ibid, s.125 
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 Avslutningsvis kan det argumenteras för att sättet att integrera 

McCormicks teorier med Machiavellis är godtyckligt och blottar författarens 

förutfattade meningar kring fenomenet och hur teorierna tolkas för att sättas in i ett 

sammanhang.  

 Det har konstaterats tidigare att författarens egna urval och tolkningar 

innebär en punkt för källkritik i ett arbete som utger sig för att vara en kvalitativ 

textanalys. Dock är det i detta fall författarens uppfattning av den irreguljära 

konflikten som en helhet bestående av ett stort antal faktorer med lokalbefolkningens 

stöd i centrum som ligger till grund för valet att integrera en befintlig, etablerad 

teoretisk modell med de centrala koncept som Machiavelli presenterar i "Fursten". 

Huruvida detta ger en god reliabilitet kommer förhoppningsvis att visa sig i kapitlet 

om empiri där Machiavelli och Kilcullens teorier undersöks på djupet.  

 

4 Empiri och Analys  
  

 I detta kapitel kommer det empiriska materialet att granskas genom de 

teoretiska glasögon som presenterades i det förra kapitlet. Den analys som presenteras 

kommer alltså bara att röra de variabler som togs upp tidigare och således inte göra 

någon ansats till att sammanfatta all teori som respektive teoretiker presenterar i sina 

arbeten. 

 

4.1 Machiavelli och "Fursten"  
 

4.1.1 Lokalbefolkningens stöd  
 

   

  "Följaktligen bör den som till följd av folkets ynnest blir furste behålla 

det som vän, vilket är lätt då folket inte begär något annat av fursten än att inte bli 

förtryckt. Men den som blir furste med de storas ynnest mot folkets vilja bör framför 

allt försöka vinna folkets vänskap, vilket är lätt om han tar det under sitt beskydd."
52

  

                                                        
52 Machiavelli (1512), "Fursten" , Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.52, Kapitel IX 
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 Machiavelli påtalar vikten av lokalbefolkningens stöd i ett antal olika 

situationer ett flertal gånger i "Fursten". Dock hävdar Machiavelli att det inte finns 

någon "särskild regel
53

" för hur folkets vänskap erhålls då det varierar från fall till 

fall, utan konstaterar endast att det är nödvändigt att ha lokalbefolkningen på sin sida. 

Däremot framkommer ett antal råd på hur en furste bör agera för att öka chansen att 

erhålla lokalbefolkningens stöd. 

 Stödet erhålls genom att "fursten"(läs: den som gör anspråk på makten) 

bör se till att vara "älskad"
54

 vilket en furste blir genom att ta befolkningen under sitt 

beskydd och inte förtrycka den
55

.  Machiavelli talar även om vikten av uppmuntran 

för lokalbefolkningen att utveckla dess egna olika hantverkstraditioner och ekonomisk 

självförsörjan, exempelvis genom handel och åkerbruk. Produktionen av dessa ska 

dessutom inte hämmas av rädsla för att lejonparten av den ekonomiska verksamheten 

konfiskeras eller hårdbeskattas till den grad att verksamheten upphör. Tvärtom bör 

den verksamhet som bidrar till lokalbefolkningens och därmed samhällskroppens 

utveckling och välfärd uppmuntras av fursten
56

. 

 Machiavelli påtalar även nyttan av bruket av olika evenemang såsom 

fester och skådespel på lämpliga tillfällen för befolkningen samtidigt som fursten gör 

offentliga framträden och umgås med befolkningen
57

. 

 Machiavelli resonerar också kring de situationer där ett avgörande om 

det är bättre att vara älskad än fruktad eller tvärtom måste till. Hans slutsats är dock 

att även om det ideala vore att vara båda delar, är detta mycket svårt att förena. 

Säkrast är dock att vara fruktad, om ett val måste till
58

. Detta motiverar Machiavelli 

med att folket och dess strävan efter en egennytta på bekostnad av det allmänna goda, 

hålls i schack då risken att bli straffad föreligger
59

.   

                                                        
53 Machiavelli (1512), "Fursten" , Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.52, Kapitel IX 
54 Älskad, i den mening att man erhållit lokalbefolkningens gillande och stöd. I detta fall är det 
översättningen till svenska som kan anses missvisande. 
55 Machiavelli (1512), "Fursten" , Natur och kultur, 5.e utgåvan 1958, nytryck 
Norhaven Paperback A/S, 2002, s.52, Kapitel IX 
56 Ibid s.114, Kapitel XXI 
57 Ibid 
58 Ibid, s.84, Kapitel XVII 
59 Ibid, s.85, Kapitel XVII 
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 Diskussionen om det är bättre att vara fruktad än älskad avslutas med att 

Machiavelli understryker att det föreligger en skillnad mellan fruktan och hat, där 

lokalbefolkningens hat är direkt förödande för en furste. Den kloke fursten bör således 

bemöda sig om att inte bli hatad, då lokalbefolkningen av fri vilja ger denne sitt stöd 

utan sträva efter att bli ansedd som mild och inte som grym
60

. Således bör fursten inte 

ägna sig åt sådant som skapar misstro och hat hos lokalbefolkningen
61

, exempelvis 

genom att stjäla deras skörd, kvinnor och andra ägodelar. 

 En furste kan inledningsvis mötas av svårigheter att vinna 

lokalbefolkningens stöd, vilket inte är ovanligt när denne inför nya förordningar och 

ställs inför de problem som det innebär att ta över ett område där delar av 

lokalbefolkningen inte nödvändigtvis tar emot den nye fursten med öppna armar. Det 

är således upp till fursten att övervinna dessa friktioner, ty då kan han vara säker på 

inflytande och ett gott förvaltarskap i området
62

. 

 Machiavelli betonar dock en skillnad mellan att vara en furste som 

åtnjuter lokalbefolkningens stöd och en furste som blint förlitar sig på folkets hjälp 

vid svåra tider och räknar med dess lojalitet även om fursten avsätts av en starkare, 

främmande makt
63

. Tvärtom gäller det att vara påpasslig gentemot lokalbefolkningens 

inställning, ty det är mer regel än undantag att en missnöjd lokalbefolkning kommer 

att stödja första, bästa främmande makt om de inte rent av aktivt tillkallar denna
64

. 

 Även här är det bästa skyddet mot sammansvärjningar och stämplingar 

som i nämndes ovan att vara på god fot med lokalbefolkningen, eftersom den som 

leder ett sådant uppror rimligen gör det för att denne tror att lokalbefolkningen 

kommer att välkomna det.
65

 Skulle så inte vara fallet är svårigheterna att genomföra 

en sådan plan så pass riskfylld då den saknar stöd hos befolkningen vilket innebär att 

de sammansvurna rimligen inte kommer att kunna känna sig säkra då de avsatt en 

älskad furste
66

. 
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4.1.2 Virtú  
 

 "En furste måste alltså väl kunna använda sig av djurets natur och han 

bör välja räven och lejonet som sina förebilder, ty lejonet kan inte försvara sig mot 

fällor och räven kan inte försvara sig mot vargar. Man är alltså tvungen att att vara 

räv för att se fällorna och lejon för att skrämma vargarna. Den som i all enkelhet 

förlitar sig på lejonets natur förstår inte detta".
67

 

 Machiavelli tillskriver rävens symboliska slughet som en önskvärd 

egenskap för en furste när det kommer till att, beroende på hur omständigheterna ser 

ut, ändra avlagda löften givet att de nya förutsättningarna för att hålla sitt ord skulle 

innebära mer skada än nytta för fursten
68

. 

 Han talar även om att en furste, speciellt en ny sådan, bör uppvisa 

egenskaper som är ansedda som goda i frågan om exempelvis sedlighet, 

medmänsklighet och mildhet i syfte att erhålla det ovärderliga stödet från 

lokalbefolkningen. Däremot så måste fursten vara beredd att vända kappan efter 

vinden och ha förmåga att uppvisa motsatta sidor för att bibehålla sin auktoritet, 

skulle det krävas av de yttre omständigheterna
69

.  Till detta så bör fursten föra sig på 

ett sådant sätt som inger respekt och inte delta i självförnedrande nöjen, vilket gör att 

Machiavelli hävdar att furstens underställdas incitament att underminera hans 

ledarskap på så vis underblåses
70

. 

 Föraktad blir dock den som anses vara tvehågsen, feg och allmänt 

bristande i handlingskraft, vilket innebär att en furste bör tydligt visa sig dynamisk i 

sitt maktutövande
71

. Den som inte är dynamisk och reagerar på ändrade förhållanden i 

omvärlden kommer således förr eller senare att förlora sin makt
72

. 
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Inte heller den som förvärvar sin position genom beslut som förvisso kan anses 

präglas av virtú, men som innebär beslut som genomförs utan ära genom exempelvis 

förräderi anser Machiavelli vara en furste med virtú
73

.  

 

4.1.3 Fortuna  
 

 "Men för att vår fria vilja inte alldeles skall utsläckas anser jag, att det 

visserligen kan vara sant att ödet till hälften bestämmer våra handlingar men att det 

också låter oss besluta över ungefärligen den andra hälften"
74

. 

 

 En ödeläggande, ostoppbar stormflod som tar med sig allt i sin väg får 

representera ödet, eller fortuna, i kapitel 25 i "Fursten". Floden är, trots sin natur och 

uppkomst ur slumpen, ändock möjlig att tygla i viss mån genom exempelvis 

förberedelser såsom fördämningar och kanalbyggen
75

. 

 På samma sätt är det med förhållandet till fortuna, där Machiavelli 

varnar för att lämna sitt öde i tillfälligheternas händer. Däremot så är den furste som 

bejakar fortuna, och anpassar sig och sitt förhållandesätt gentemot de rådande tiderna 

mer benägen att vara lycklig än den som inte anpassar sig
76

 

 Som exempel ställs olika personer med olika personlig disposition mot 

varandra, där exempelvis två lugna män som agerar likadant i vardagen möter vitt 

skilda öden. Med detta sagt, så är det desto svårare att kunna identifiera tillfälligheten 

när den visar sig, om det innebär att en person måste ändra sin personlighet. Detta kan 

alltså sammanfattas med att säga att människor är lyckliga och framgångsrika när de 

yttre tillfälligheterna överrensstämmer med deras disposition, och mindre lyckliga när 

faktorerna inte ligger i fas. 

 Machiavelli avslutar kapitel 25 med att likna detta fenomen, (ödet eller 

fortuna), med en kvinna som måste kuvas. Detta motiveras med att fru fortuna är de 

ungas vän, ty de är alltid mindre försiktiga och mer impulsiva i sin natur vilket leder 
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till att de kommenderar henne. Således, har den djärve mer att vinna inom fortunas 

spel än den som inte är villig att ta risker
77

. 

 

 

4.2 Kilcullens "28 artiklar"  
 

 

4.2.1 Lokalbefolkningens stöd  
 

 "Build common interests and mobilize popular support. This is your true 

main effort; everything else is secondary"
78

. 

 

 Kilcullen hävdar att vinna lokalbefolkningens stöd är en nyckelfaktor till 

att nå framgång i en irreguljär konflikt, vilket endast går att göra genom att samverka 

och på plats skapa goda band med lokalbefolkningen
79

 och dess formella och 

informella ledare. Det är viktigt att förmedla en känsla till befolkningen att 

befälhavaren (i detta fall en synonym till "furste" som användes tidigare i kapitlet) 

tillhandahåller både ett fysiskt skydd (exempelvis genom frekvent och avskräckande 

patrullering över tiden
80

),  samt bättre förutsättningar för lokalbefolkningens 

tillvaratagande av egenintressen
81

. Befälhavaren bör även lägga en ansenlig tid på att 

lära känna sitt operationsområde, för att på så vis förstå situationen bättre
82

. Dessutom 

bör befälhavaren identifiera vilka "strängar" denne kan slå an på genom att undersöka 

vilka värderingar som är viktiga i just detta område. Dessa bör denne sedan utnyttja i 

syfte att skapa större mentala avstånd mellan lokalbefolkingen och insurgenterna
83

. 
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En kulturell rådgivare är också att rekommendera, då denne är ett effektivt hjälpmedel 

för befälhavaren
84

. 

 Inkluderat i detta ingår även ett fokus på kvinnor, i egenskap av 

centralgestalt i familjebilden och som potentiell medhjälpare för insurgenter genom 

underhåll, varför dessa ska särskilt uppmärksammas genom att med hjälp av egna, 

kvinnliga medarbetare skapa goda relationer
85

. 

 Att ta den direkta striden med insurgenterna kan ha en motverkande 

effekt på operationen i området som helhet. Därför råder Kilcullen befälhavaren att 

fokusera på att slå mot insurgenternas strategier snarare än att söka slå dem i ett öppet 

slag. En sådan strategi är just att "slåss" om befolkningen
8687

. På samma sätt så bör 

befälhavaren ha goda relationer till media, då media har stort inflytande inte bara på 

den lokala, utan även den globala, befolkningen
88

. 

 Befälhavaren bör på samma sätt ha goda relationer med andra aktörer i 

området, exempelvis NGO, eftersom det är helheten av alla åtgärder som görs som 

leder till att nå framgång i den irreguljära konflikten
89

. 

  

 

4.2.2 Virtú  
 

 " In counterinsurgency, the initiative is everything. If the enemy is 

reacting to you, you control the environment. Provided you mobilize the population, 

you will win. If you are reacting to the enemy, even if you are killing or capturing him 

in large numbers, then he is controlling the environment and you  

will eventually lose. "
90

  

 

 Kilcullen hävdar att befälhavaren, väl på plats, kommer att tvingas att 

utreda ett stort antal frågor som rör insurgenternas verksamhet. Det är av vikt att 
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klarlägga vad som egentligen händer, vem som känner vem och få en förståelse för 

den unika situationen som råder. Inte minst är detta viktigt för att kunna ta snabba 

beslut i hastigt uppkomna situationer, som inte leder till försämrade förutsättningar 

för att lösa uppgiften
91

. Befälhavaren bör dessutom vara beredd på att omarbeta sin 

plan, där framförallt målen är tydliga även om metoderna för att nå dem kommer att 

ändras under resans gång
92

. Återigen understryks vikten av att bekämpa fiendens 

strategier framför öppna slag
93

. Dessutom är en mental förberedelse på motgångar 

nödvändig eftersom de är oundvikliga. Detta löses enklast genom att återgå ett steg i 

sin plan med vetskapen om att det inte nödvändigtvis betyder ett misslyckande i 

helhetsperspektivet
94

. Kilcullen rekommenderar också att en viss uppföljning av 

resultaten sker, i syfte att faktiskt kunna följa utvecklingen (om än långsam)
95

 men 

även för att kunna överlämna ett underlag innehållandes det ackumulerade arbetets 

resultat och kartläggning av området
96

. 

 I planen bör en del samhällsbyggnadsprojekt ingå. Även om den 

verksamheten i stort är identisk med vad vissa icke-statliga aktörer (NGO) gör, är det 

inte ovanligt att dessa inte vill bli associerade med befälhavaren och det denne 

representerar i syfte att upprätthålla en neutral framtoning. Här är det värt att nämna 

att de projekt som befälhavaren genomför kommer inte bara att gynna 

lokalbefolkningen, men även motverka fiendens strategier att vinna densamma
97

. En 

del av detta projekt bör innehålla understödjandet av lokala truppers utbildning, vilka 

bör syfta till att kämpa på samma sätt som motståndaren avseende struktur. Detta i sig 

blir en grund för fortsatt rekrytering av lokalbefolkningen till befälhavarens sida 

genom att erbjuda en metod för lokalbefolkningens egna försvar
98

. Överlag 

rekommenderas att dessa projekt hålls småskaliga snarare än på en större nivå, med 

hänsyn till effektivitet och resursutnyttjande
99

. 
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 Det är viktigt, enligt Kilcullen, att tidigt under operationen nå framgång 

(oavsett metod) för att kunna erhålla initiativet gentemot motståndaren
100

. Initiativ är 

en annan nyckelfaktor som identifieras i texten. Då befälhavaren behärskar 

omgivningen tvingas fienden att reagera, snarare än att agera, vilket ökar 

sannolikheten för fienden att förlora lokalbefolkningens stöd. Därför är det viktigt att 

bibehålla detta stöd samtidigt som befälhavaren strävar efter att upnå de satta målen i 

sin plan
101

. Även om initiativ är prisvärt, så varnar Kilcullen för att tillgripa 

"traditionella" reaktioner på saker som sker i operationsområdet. Det är i det här fallet 

avgörande att ha en normalbild fastställd för sig, vilket kan hindra att inlärda 

reaktioner på händelser kan vara förödande i ett nytt operationsområde, varför en viss 

tillbakahållsamhet är att föredra
102

. 

 Således är det viktigt att befälhavarens underställda ingående orienteras 

om uppgiften och vad som faktiskt gäller och händer i insatsområdet så att de i sin tur 

kan agera självständigt
103

. 

  Kilcullen hävdar dessutom att det är mer förtjänstfullt att ha en så pass 

flexibel befälskår, att en talangfull yngre befälhavare som har uppenbar förståelse för 

situationen och ett gott sätt att hantera den inte bör bromsas av sin grad tll förmån för 

en med mindre förståelse men högre grad
104

. 

 Dessutom så bör befälhavaren anpassa sina styrkors utrustning efter just 

rådande hotbild som i efterhand som området lär kännas bättre kan fastställas
105

, i 

syfte att effektivisera deras närvaro och förmåga. 
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4.2.3 Fortuna  
 

 "Again, you need close interagency relationships to exploit 

opportunities to co-opt segments of the enemy. This helps you wind down the 

insurgency without alienating potential local allies who have relatives or friends in 

the insurgent movement"
106

. 

 

 En gedigen underrättelsesektion som "lägger pussel" är en förutsättning 

för att lyckas, enligt Kilcullen. Den är såpass viktig att han anser det rimligt att 

omfördela personal ur stridande enheter till att ingå i underrättelsesektionen, även om 

detta innebär en enhet mindre i exempelvis skytteplutonen
107

. Trots att denna sektion 

bör ha en tämligen hög arbetstakt med tanke på det material som måste bearbetas, är 

det viktigt att befälhavaren är mentalt förberedd på att vissa motgångar är oundvikliga 

oavsett hur väl befälhavaren ansett sig gardera sig mot det. Här gäller det att kunna 

acceptera motgången och istället se över sin plan för att fortsätta kampen
108

. 

 Dessutom så påtalar Kilcullen att det generella förhållningssättet 

gentemot ett direkt nedkämpande av fienden torde kännetecknas av att befälhavaren 

endast bekämpar fienden när han visar sig. Fokus bör ligga på att genomföra en 

omgivningscentrerad strategi snarare än en fiendecentrerad. Detta innebär att en 

samverkan med NGO är oundviklig samtidigt som denna samverkan kan öppna upp 

tillfällen som kan föranleda till vital information om fienden och dennes verksamhet 

och således slutligen gynna befälhavarens relation med lokalbefolkingen
109

. 

 Avslutningsvis rekommenderas befälhavaren att hålla sin 

avvecklingsplan för operationen hemlig. Detta av anledning att det stadiet innebär en 

särskilt känslig period för befälhavarens styrkor i fråga om maktbalansen i området, 

eftersom motståndaren får ett enormt gensvar om denne lyckas genomföra en 

betydande attack och på så vis rubba lokalbefolkingens förtroende gentemot 

befälhavarens förmåga att kunna försvara dem
110

. 
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5 Resultatredovisning  
 

 I detta kapitel följer en sammanfattning av resultaten som erhållits i den 

empiriska undersökningen samt besvarandet av uppsatsens frågeställning.  

 

5.1 Resultat av analys av "Fursten"   
 

 Machiavelli påtalar vid flera tillfällen i "Fursten" att en furste inte blir 

långvarig om denne inte erhåller lokalbefolkningens stöd.  Oavsett hur fursten 

kommer till makten bör denne söka vinna stödet genom att agera på ett sådant sätt att 

lokalbefolkningen känner ett förtroende för fursten i fråga om att tillåtas leva ett 

relativt fredat liv med allt vad det innebär i form av skydd mot angripare och 

incitament att kunna skapa en egen, hållbar försörjning. En tillfredsställd 

lokalbefolkning är dessutom ett starkt försvar gentemot motståndare som gör anspråk 

på makten, då lokalbefolkningen inte har något intresse av att byta ut en välvillig 

makthavare mot en nya vars förhållandesätt inte är känt. 

 Dock så påtalar Machiavelli nödvändigheten av att hellre vara fruktad 

än älskad, om ett val av dessa måste göras. Detta av anledning att en fruktad furste 

kan använda straff som en metod för att motverka att lokalbefolkningen utnyttjar 

fursten och underminerar det samhälle denne står för. Viktigt att understryka i 

sammanhanget är att Machiavelli gör skillnad på fruktan och hat, där hat hos 

lokalbefolkningen gentemot fursten leder till att denne förr eller senare kommer att 

förlora kontrollen över området, antingen genom sammansvärjningar eller att folket 

ber en utomstående makt om hjälp med att avsätta fursten. Samtidigt förordar 

Machiavelli att en furste bör vårda relationen med befolkningen genom sociala 

tillställningar och bibehålla en närhet till denna. 

 En furste med virtú kännetecknas enligt Machiavelli av en befälhavare 

med en flexibel, orädd karaktär som har en förmåga att hantera nya situationer på ett 

instinktivt, framgångsfullt sätt. En sådan furste vet även att känna igen dessa 

situationer om de av tillfällighet skulle uppenbara sig och är alltså inte heller rädd för 

att, kanske i vissa betraktares ögon, impulsivt sträcka sig efter dem. Detta görs även 

om det skulle innebära att fursten begår handlingar som inte anses moraliskt riktiga, 

som exempelvis att inte hålla sitt ord, om en passivitet i frågan skulle innebära 



 41 

försämrade villkor för fursten.  Samtidigt så är alldeles för grova övertramp inte att 

betrakta som kännetecknande av virtú. 

 Initiativet i ledandet behålls således av fursten om denne är beredd att 

anpassa sig efter svängningar i omvärlden och förmågan att trots detta fortsätta utöva 

sitt maktinflytande. Således blir den fege och tvehågsne dömd att misslyckas då denne 

varken anpassar sig efter nya förutsättningar eller söker att överta initiativet i det 

dynamiska maktspelet. 

 Fortuna beskrivs som en lynnig och opålitlig kraft som i stora drag 

skulle kunna kallas för slumpen i andra sammanhang. Dock så är fortuna mer att 

betrakta som en sorts presenstatör av tillfälligheter, som det gäller att ha förstånd att 

förstå innebörden av och framförallt försöka anpassa sig till, även om Machiavelli 

medger att en anpassning av en individs personliga disposition för att bättre passa in i 

tidens förutsättningar är mycket svårt. Med det sagt hävdar Machiavelli att den furste 

med en virtuos disposition av naturen tar bättre vara på fortunas möjligheter och på så 

vis kan sägas gynnas mer av fenomenet än den som aldrig vågar.  

 Machiavellis koncept för en framgångsrik furste består uppenbarligen av 

ett flertal olika faktorer som är sammantvinnade genom handling, personlighet och 

tillfälligheter, för att nämna några.  

 

5.2 Resultat av analys av "28 artiklar"  
 

 Kilcullen lyfter fram kampen om lokalbefolkningens stöd som den 

viktigaste kampen i en irreguljär konflikt, ty utan detta stöd är alla åtgärder för att 

kunna besegra motståndaren lönlösa. Därför måste åtgärder för att befolkningen skall 

känna sig säker vidtas, genom exempelvis patrullering och åtgärder för att förbättra 

den lokala infrastrukturen. Ett särskilt fokus ska även läggas på kvinnor, samt att tillse 

att skapa band med den lokala befolkningen genom att vara på plats. 

 Andra områden där fokus bör läggas är samarbete med andra icke-

statliga aktörer och organisationer för att kunna nyttja synergieffekterna som uppstår 

av ett sådan arbete. Dessutom bör lokalbefolkningen beredas vägar att kunna slåss 

mot motståndaren på deras egna villkor genom ett aktivt stödjande av de lokala 

förbanden. 
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 Förekomsten av virtú i Kilcullens artiklar yttrar sig i att vara väl insatt i 

situationen som råder i operationsområdet (oavsett nivå eller grad på beslutsfattaren) 

för att på så vis snabbt reagera på hastigt uppkomna förändringar i omvärlden och ta 

beslut som inte innebär större skada än nytta när de effektiviseras. En befälhavare ska 

också vara beredd på att svängningarna faktiskt kommer, och helst inte reagera utan 

agera allteftersom händelseförloppen tar vid. Med andra ord är behållandet av 

initiativet något som Kilcullen hävdar är viktigt för en befälhavare för att nå 

framgång. 

 Flexibilitet är även en önskvärd egenskap, eftersom det innebär att 

befälhavaren inte är främmande för att förändra sin strategi eller att låta "rätt man på 

rätt plats"-principen råda. Dessutom så innebär flexibiliteten att truppen faktiskt är 

utrustad på ett sätt som är relevant i sammanhanget, vilket ökar dess effektivitet i 

området. 

 Genom en gedigen underrättelsesektion och samarbete med NGO, i 

kombination med ett sinnelag som förberett på tvära kast så förbereder sig 

befälhavaren på fortunas nyckfulla natur på ett optimalt sätt enligt Kilcullen. Detta 

sker eftersom en betydande vikt av arbetet i operationsområdet således innebär att 

resurser läggs på att identifiera nuvarande och förestående tillfälligheter som möjligen 

kan innebära att en betydande del av maktbalansen kan förskjutas, beroende på hur 

befälhavaren (på bägge sidor) reagerar. 

 Kilcullens artiklar är alla råd för att lyckas inom ett område där helheten 

är avgörande, vilket är tydligt då artiklarna och deras innebörd överlappar varandra 

vad beträffar syftet med det hela. 

 

5.3 Slutsatser och besvarande av frågeställning  
 

 ”Vad finns det för likheter och skillnader mellan Machiavellis råd i 

'Fursten' och David Kilcullens 'Twenty-Eight Articles: Fundamentals of 

Company-Level Counterinsurgency' för att nå framgång inom irreguljär 

krigföring”? 

 

  Med resultaten i hand så framkommer att både Machiavelli och 

Kilcullen, i respektive verk, har tagit lokalbefolkningens stöd, och de tankegångar 
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som har benämnts som virtú och fortuna, i beaktande vid utformningen av vad som 

kan benämnas som en strategi för att nå framgång inom irreguljär krigföring. 

 Bägge teoretiker lägger en stor vikt vid lokalbefolkningens stöd som en 

förutsättning för en makthavare (läs furste eller befälhavare) för att kunna 

implementera sin vilja på ett hållbart sätt. Detta föranleder att vissa krav ställs på 

denne, exempelvis genom att sörja för lokalbefolkningens skydd och möjligheter till 

egen försörjning genom egen produktion. Båda hävdar även att en god relation mellan 

makthavaren och lokalbefolkningen är en starkt bidragande orsak till att olika 

konspirationer gentemot makthavaren undviks, exempelvis genom stämplingar eller 

tillkallan av främmande element i syfte att störta makthavaren. 

 Även om både Machiavelli och Kilcullen påtalar det förödande scenariot 

att makthavaren blir hatad av lokalbefolkningen, vilket kommer att föranleda ett 

maktskifte, så uppvisar de olika inställningar till att vara "fruktad" av 

lokalbefolkningen. I Kilcullens teorier framkommer inte detta "mellanläge", utan en 

god relation är alltid eftersträvansvärd medan Machiavelli hävdar att detta 

förhållningssätt är i vissa fall rent av att föredra, då det föreligger ett visst mått av 

auktoritet i förmågan att kunna straffa lokalbefolkningen. Trots detta är Machiavelli 

alltid noga med att tillägga att vara "älskad" av befolkningen är att föredra. En annan 

likhet som framkommer är att bägge teoretikerna rekommenderar att makthavaren 

ägnar tid åt att skapa en närhet till befolkningen genom att vara på plats bland dem. 

En skillnad som föreligger är även att Machiavelli endast nämner kvinnor i ett 

sammanhang om lokalbefolkningens ägodelar som fursten bör undvika att stjäla, 

medan Kilcullen har en särskild artikel som handlar just om förtjänsten med att skapa 

goda kontakter med kvinnorna i området. 

 Vad beträffar virtú så tycks Machiavelli och Kilcullen vara överens om 

att en makthavare som är dynamisk i sitt handlande, förberedd och förutseende och 

samtidigt utrustad med en målmedvetenhet som inte skyr okonventionella lösningar 

har större chans att lyckas nå framgång i en irreguljär konflikt. Den som inte har 

initiativet, tillämpar ett statiskt förhållningssätt gentemot sin uppgift och miljö 

kommer således att förlora maktspelet gentemot motståndaren. En viss skillnad 

föreligger dock i att Machiavelli tycks vara mer benägen att gå längre vad beträffar 

flexibilitet i syfte att hävda den egna positionen. Detta exemplifieras med att en 

makthavare måste vara beredd att bryta sitt löfte om det inte längre gynnar honom, 

utan att bry sig om de moraliska konsekvenserna av det. 
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 Avslutningsvis beaktar både Machiavelli och Kilcullen det fenomen 

som i den här uppsatsen har benämnts som fortuna. Machiavelli ger fenomenet ett 

namn och uppmanar makthavaren att ha en beredskap för att handla mot vad som kan 

tänkas uppkomma i form av tillfälligheter, samtidigt som han inte är sen att hävda att 

den som faktiskt har en läggning som gör att denne tar tillvara på tillfälligheterna har, 

potentiellt, mycket att vinna på sitt agerande.  

 Kilcullen benämner inte fenomenet på samma konceptuella sätt som 

Machiavelli men rekommenderar ändå åtgärder som kan anses som ett utslag av ett 

medvetande om fenomenet och metoder för att minska den effekt ett oförutsett 

händelseförlopp skulle kunna ha. Dessa åtgärder innebär en väl fungerande 

underrättelsefunktion i kombination med synergieffekten som kan erhållas genom 

samarbete med exempelvis NGO, då en större helhetsbild erhålls. Detta kan sedan 

leda till upptäckten av de tillfällen som kan visa sig vara avgörande för operationen i 

området som helhet, vilket kan anses vara jämställt med de tillfälligheter som 

Machiavelli hävdar kan visas av fortuna. 

5.4 Återkoppling till McCormicks modell och några ord kring detta 
 

 I teorikapitlet integrerades de 5 strategier som McCormick presenterar i 

sin modell i de variabler som identifierades. 

  

111
 

 

 

                                                        
111 http://www.nps.edu/Academics/Centers/CCC/research/StudentTheses/canonico04.pdf s.6-

9 

 
1. Att vinna lokalbefolkningens stöd för den 

egna parten. 

  

2. Att motverka motståndarens sida att erhålla 
lokalbefolkningens stöd.  

3. Att med direkt aktion nedkämpa 

motståndaren eller bryta dennes vilja att 
fortsätta sin verksamhet. 

   

4. Att sabotera motståndarens relation med det 
internationella samfundet i syfte att 

underminera dennes legitimitet som part i 

konflikten. 
  

5. Att förstärka den egna relationen med det 

internationella samfundet i syfte att öka 
legitimiteten för den egna parten i konflikten. 
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 Lokalbefolkningens stöd ansågs påverkas av i huvudsak strategi 1,2,4,5 men även till viss del 3. 

 

 Virtú kopplades huvudsakligen till strategi 1,3,5. 

 

 Fortuna berörde strategi 2,3,4. 

  

 Som nämndes i teorikapitlet så påverkade varje strategi de övriga 

strategierna i helheten, vilket blir tydligt vid analysen av de båda teoretikerna då 

en teori kan anses höra till två olika strategier (eller påverka målet för deras 

genomförande) samtidigt.  Det är också tydligt i McCormicks modell att en 

generell feedback efter en händelse sker och påverkar således inte bara en strategi. 

Strategierna och agerandet i linje med dessa påverkar allt i modellen. 

 Med detta sagt så finns även detta mönster inom hur de variabler som 

har granskats i uppsatsen behandlats av repektive teoretiker.  

 Sett till dessa, är det tydligt att de alla är grundläggande stöttepelare i 

strävan efter att nå framgång, även om de är påverkbara i olika grad. Exempelvis så är 

lokalbefolkningens stöd mer påverkbart än fortunas lynnighet, även om ett visst mått 

av förtänksamhet kan dämpa konsekvenserna av det. En furste med stor virtú kan 

rimligen påverka det dynamiska förhållandet till lokalbefolkningen på ett bra sätt 

samtidigt som denne utnyttjar de tillfällen som bjuds av fortuna. Samtidigt kan det 

argumenteras för att den furste som inte har fortuna på sin sida varken kan förväntas 

behålla varken lokalbefolkningens stöd eller nyttan av egen virtú. 

 Sammanfattningsvis så är det tydligt att både Machiavelli och Kilcullen 

hävdar att de tre variablerna interagerar på ett sätt som kan liknas vid den modell som 

McCormick presenterar. Även om respektive variabel således med rätta kan hävdas 

påverka varje strategi, är de i huvudsak placerade i den strategi som ligger närmast i 

tolkning. 
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6.Slutkapitel  
 

6.1 Slutdiskussion 
 

 Även om jämförelsen mellan Machiavelli och Kilcullens teorier i de 

verk som har granskats har visat att fler likheter än skillnader har identifierats så har 

en viss fundersamhet kring problematiken i huruvida de faktiskt går att jämföra inte 

gått att undvika under arbetets gång. 

 Att Machiavelli formulerade sina teorier för 500 år sedan gör att det är 

nödvändigt att ställa sig frågan om de teorierna fortfarande är applicerbara i dagens 

samhälle och således inte minst i en irreguljär konflikt. Inte minst så har, som tidigare 

nämnts, Machiavelli utmålats som en despoternas rådgivare vilket bör lyfta frågan om 

det isåfall är moraliskt riktigt att sätta hans teorier i en modern kontext. Dessutom så 

är den aktuella kontexten en krigets kontext, där krigets lagar och rules of engagement 

(ROE) har en helt annan betydelse idag än vid tidpunkten för de historiska händelser 

som han baserar "Fursten" på.  

 Å ena sidan så är "Fursten" dessutom, i huvudsak, ansedd som en 

handbok för att styra en republik jämfört med ett annat av Machiavellis verk, 

nämligen "Krigskonsten". "Fursten" är framför allt en skrift som sorterar under 

politisk teori, inte militär strategi.  Det kan ifrågasättas om de råden verkligen kan 

sägas vara applicerbara på en irreguljär konflikt. 

 Å andra sidan så är gränsen, som tidigare har konstaterats, mellan vad 

som faktiskt är krig och vad som är politik i den irreguljära krigföringen tämligen vag 

och tillåter att områdena ifråga överlappar varandra. Ofrånkomligen leder det till att 

ha i beaktande de vitt skilda kontexter som "Fursten" skrevs i och antogs vara en 

handbok i jämfört med den kontext som verket jämförs med i den här uppsatsen, det 

vill säga som möjlig ledstjärna i en irreguljär konflikt med helt andra förutsättningar 

att föra krig än för 500 år sedan.  

 Detta beaktande måste ställas mot Kilcullens "28 artiklar", skrivna i 

nutid av en fortfarande levande teoretiker i syfte att med god avsikt bringa en 

handledning i de ännu pågående konflikterna i Irak och Afghanistan. Dessutom så är 

hans artiklar skrivna med hänsyn till andra faktorer som idag kan argumenteras vara 

betydligt mer nödvändiga, kanske rent av avgörande, att ta hänsyn till för den som gör 
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anspråk på makten (och vill göra det med världssamfundets välsignelse, minns 

strategi 5!). Exempel på detta är Kilcullens specifika påtalande av kvinnor som en 

strategisk grupp och det internationella samfundet och omvärldens relation till 

makthavaren. Med tanke på att möjligheterna att följa en konflikt som finns idag, 

både vad gäller vilka som följer och hur den följs, inte går att jämföra med de 

förhållanden som rådde för 500 år sedan så är det alltså uppenbart att, återigen, ställa 

sig frågan om det verkligen går att jämföra teoretikerna och deras förespråkande i 

fråga. 

 I just detta exempel med kvinnor och det internationella samfundet finns 

det då en anledning att göra ett tankeexperiment. Givet det Machiavelli skrev om 

lokalbefolkningens stöd, är det rimligt att anta att mer fokus hade lagts i "Fursten" på 

kvinnor om kvinnors roll i samhället hade varit annorlunda för 500 år sedan. Vad 

beträffar det internationella samfundet, kan det kanske påstås att påvemakten hade 

kunnat jämföras med exempelvis FN. På detta lämnas i uppsatsen inget svar, men 

däremot en förhoppning att läsaren finner en flexibilitet i sitt tänkande kring de 

omständigheter som inte är jämförbara på grund av de olika kontexter de olika verken 

är skrivna i. 

 Trots ett påvisande av likheter i teorierna och en utdelad brasklapp 

gällande tolkningen av teorierna i rätt sammanhang kvarstår dock ytterligare en fråga.  

Även om teoretikerna och deras teorier behandlar samma sak och förordar strategier 

som är mer lika än olika, vad spelar det för roll?  

 Författaren anser att det spelar roll därför att ju fler möjligheter att med 

olika perspektiv och erfarenheter kunna analysera det komplexa och mångsidiga 

fenomenet irreguljär krigföring, desto större chans är det att utifrån de förutsättningar 

som finns väga varje faktor mot varandra och på så vis ta ett beslut som 

förhoppningsvis leder till framgång.  

 I just den här uppsatsen skulle ovanstående kunna resultera i att mycket 

av Kilcullens tankegångar bekräftas av Machiavelli. Dock kan Machiavelli, i 

egenskap av författare i en helt annan kontext men med samma ämne på agendan, 

bidra med erfarenheter och tankegångar som möjligtvis inte kunnat vara applicerbara i 

dagens läge för en befälhavare från ett valfritt västland i en konflikt, exempelvis att 

hålla lokalbefolkningen i schack med fruktan om straff. Det kan argumenteras om ett 

sådant försök redan har gjorts i exempelvis Irak med Abu Ghraib-fängelset och det 

raserade förtroende som följde. Å andra sidan så är det ett praktexempel för hur en 
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befälhavare ska göra för att bli hatad. Samtidigt som Machiavellis teorier inte alltid 

kan vara tillämpbara för den reguljäre befälhavaren, så kan de möjligen ge en insikt i 

hur den irreguljäre makthavaren kan tänkas agera med tanke på att ROE oftast inte 

efterlevs i samma utsträckning.  

 Därför menar författaren även att ett uppslag för fortsatt forskning kan 

exempelvis bestå i att analysera andra teoretiker och filosofer som kan antas bidra 

med sina åsikter i de sammanhang som har avhandlats i uppsatsen, framförallt i de fall 

där motståndarens ideologiska prägel är tydlig. Det är med andra ord angeläget att 

grundligt studera den huvudideologi som driver ens antagonist i syfte att förstå denne 

bättre för att kunna agera därefter. 

 Avslutningsvis återstår det att ställa sig ytterligare en fråga, nämligen 

om det föreligger ett behov av att låta befälhavare studera erfarenheter och teorier 

kring hur de bör förhålla sig till befolkningen i ett visst område, där studiematerialet 

inte nödvändigtvis är vare sig modernt eller skrivet som ett bidrag inom militärteori. 

 Förhoppningsvis har slutsatserna i den här uppsatsen kunnat påvisa 

rimligheten i ett sådant drag genom den möjligen oväntade jämförelsen mellan 

Machiavelli och Kilcullen, då detta åtminstone borde kunna fylla sitt syfte i skapandet 

av befälhavare med bred erfarenhet och djup kunskap i hjälpen att fatta beslut samt en 

förmåga att kunna tänka utanför ramarna (vilket torde vara högst önskvärt), givet den 

irreguljära konfliktens komplexitet. Denna förmåga, som har noterats som en 

nyckelfaktor av teoretiker både idag och för 500 år sedan, har förhoppningsvis 

ytterligare stimulerats av att läsa om att dels att likheter nu och då fortfarande finns i 

teorier kring irreguljär krigföring, dels att det är ingen annan än Niccolò Machiavelli, 

ökänd som en förtryckets teoretiker, som påtalar vikten av att hålla sig väl med 

lokalbefolkningen. 
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