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THE EFFECT OF STRATEGIC CULTURE UPON COIN WRITING 

 
Abstract 
 
In studying the art of Counterinsurgency Warfare we are usually inclined to the reading of several 
books regarding this matter. Because of this some writers have the power to influence the minds of 
the reader. This can be of great benefit since it enables information sharing and for the reader a 
chance to learn from the triumphs, but also mistakes of others. However each writer is the creation 
of the time and context under which he existed. Because of the wheel of time certain things 
change, and because of the context a myriad of factors came into play affecting the outcome and 
product of the doings and thoughts of that specific occurrence. Because of this, books need to be 
read and viewed from a certain perspective to be used to the full. Out of the large number of factors 
I have chosen one in particular which is to be revealed in the pages you are about to read; The 
strategic culture. This work deals with the task of examining the COIN-based books of John A 
Nagl, Frank Kitson and David Galula in order to see the influence of the strategic culture from the 
countries from which they were spawned. 
The result will be an evaluation of the similarities of the writers to that of the strategic culture of 
their country of origin and a set of guidelines to regard in the advent of reading the three writers. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
 
Det har under stor del av mänsklighetens historia bedrivits irreguljär krigföring i olika former. 
Sedan terroristattackerna mot USA och World Trade Center har ämnet politiserats och därför 
hamnat på agendan i många länder. I och med detta har en rad militära tänkare försökt att 
anpassa sina länders försvarsmakter och dess doktriner för att kunna verka i en irreguljär 
kontext. 
Som sagt är irreguljär krigföring inget nytt. Vi har därför både ny och gammal teori inom 
ämnet att stödja oss på. På grund av detta är det mycket viktigt att välja vilka teorier vi väljer 
och inte bara tar det vi läser för givet. Allt har skrivits vid en specifik tidpunkt av en specifik 
individ med specifika mål och ofta i ett lan med specifika mål och kulturella egenskaper. 
Därför vill jag genomföra en granskande studie på tre inflytelserika författare inom ämnet 
COIN (Counter Insurgency) för att kartlägga i vilken utsträckning de liknar sina 
kulturstrategiska stereotyper. 

1.2 Problemformulering 
 
De tre författarna John A Nagl, Frank Kitson och David Galula har alla skrivit om uppror och 
upprorsbekämpning. Alla tre har varit medlemmar i de väpnade styrkorna i respektive land. 
De har således skrivit sina böcker i syfte att lösa just sitt lands problem med 
upprorsbekämpning. På grund av detta kan inte litteraturen ses som helt neutral i alla 
avseenden. Därför krävs det att läsning av dessa verk ses ur just det perspektiv som författaren 
ämnade. Därför är det också av stor vikt att se dem i kontexten av den strategiska kultur som 
de var och är en del av. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsen vänder sig till de som studerar COIN genom litteraturstudier av Nagl, Galula och 
Kitson. Den ger ett synsätt för att kunna tolka det man läser och förstå det utifrån den 
kulturstrategiska kontext som de tre författarnas verk skrevs. Uppsatsen kan även ge en fördel 
för den som läser annan litteratur rörande diverse ämnen som skrivits av författare från olika 
länder. 
 
Frågeställningarna som berörs är följande (Notera att den första frågan är mer en grundfråga i 
syfte att förstå sig på den strategiska kulturen i de tre länder jag berör. Den kommer inte att 
syfta till att föra forskningen framåt i något avseende.): 
 
1. Vad karaktäriserar den amerikanska, brittiska respektive den franska strategiska kulturen 
och i förlängningen deras stereotyper? 
2. Kopplat till strategisk kultur, hur mycket likheter har Galula, Nagl resp. Kitson med sina 
kulturstrategiska stereotyper?  
3. I vilken utsträckning verkar de tre författarna vara tendensiösa? 
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1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer ej att beröra upprorsbekämpning som har tagit karaktären av reguljär 
krigföring, då detta skulle kraftsplittra kärnfullheten. För information om bekämpning av en 
motståndsrörelse som nyttjar reguljär krigföring hänvisas till de doktriner och reglementen vi 
redan har. Jag kommer inte heller att skriva något om Frankrike i Algeriet då jag fokuserar på 
konflikterna i Asien. 

1.5 Tidigare forskning 
 
Det finns idag ganska begränsat med empirisk och teoretisk forskning inom den strategiska 
kulturen och att nästan varje tillskott blir av stor vikt.1 Till vissa delar liknar den 
organisationskultur som Nagl skriver om i sin bok.2 

1.6 Disposition 
 
Inledningsvis kommer jag att ge en bakgrundsbeskrivning med termer rörande strategisk 
kultur och beskriva sammanfattande Frankrikes USAs och Storbritanniens strategiska kultur 
ur Sondhaus bok samt med hjälp av detta skapa ett analysverktyg för varje strategiska kultur 
och författare. Jag kommer även kort att beskriva förhållandet mellan de tre länderna och de 
regioner de verkade i samt förhållandet till lokalbefolkningen. 
 
Därefter kommer jag att ha tre separata analyserande kapitel rörande de tre författarna där jag 
undersöker följande: 
 
Nagl – Likheter med kulturstrategisk stereotyp samt tendenser 
Kitson - Likheter med kulturstrategisk stereotyp samt tendenser 
Galula - Likheter med kulturstrategisk stereotyp samt tendenser 
 
Slutligen kommer jag ha ett sammanfattande kapitel rörande de tre författarna och deras 
strategiska kulturer, samt andra riktlinjer som ska has i åtanke när man läser deras böcker. 

1.7 Metod 
 
Genomförandeidé 
 
INLEDNINGSVIS kommer jag studera Lawrence Sondhaus i syfte att skapa mig en bild av 
de olika ländernas militär-strategiska kultur för att kunna dela in uppsatsen i lämpliga delar 
med lämpliga faktorer och skapa mig ett analysverktyg. 
DÄREFTER kommer jag att studera Nagl, Galula och Kitson för att bedöma likheter med 
deras kulturstrategiska stereotyper, samt tendenser. 
 

                                                
1 Colin S Gray, ”Strategic culture as context : the first generation of theory strikes back” Review of international 

studies 1999 25 :1 50f 
2 John A Nagl (2005) Learning to Eat Soup with a Knife, Chicago, The University of Chicago Press 
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Följande böcker kommer att vara mina primära källor: 
 
Lawrence Sondhaus – Strategic Culture and Ways of War3 
John A Nagl – Learning to Eat Soup with a Knife 
Frank Kitson – Low Intensity Operations4 
David Galula – Counterinsurgency Warfare5 

2 Teori 

2.1 Strategisk kultur och dess påverkan på krigföring 
 
Strategisk kultur har sannolikt funnits sedan människan började med organiserad krigföring. 
Liddell Hart nämnde på 30 talet vad han kallade ”A British Way in Warfare”. 
Amerikanen Jack Snyder kom också i kontakt med fenomenet på 70-talet när han upptäckte 
att Sovjetunionen inte alltid agerade utifrån helt rationella beteendemönster. Således var det 
alltså något mer som påverkade beslut och beteende, något kulturellt.6 Colin S Gray beskriver 
kultur på följande sätt. 
 

”Culture or cultures comprises the persisting (thought not eternal) socially 
transmitted ideas, attitudes, traditions, habits of mind, and preferred methods of 
operation” 7 

 
Snyder valde följande definition av strategisk kultur: 
 

”the sum total of ideas, conditioned emotional responses, and patterns of 
habitual behaviour that members of a national strategic community have aquired 
through instruction and imitation.”8 

 
Denna definition är väldigt kort och koncis. Dock har många författare pekat på både fördelar 
och nackdelar med olika detaljrikedom och bredd när det gäller definition av den strategiska 
kulturen. En för bred och diffus avgränsning blir enligt vissa för trubbig och intet sägande.9  
Doyle skriver t.ex om väldefinierade och avgränsade falsifierbara definitioner: ”assert a false 
coherence in order to provide clear building blocks for analytical purposes.”10 Världen är inte 
lättförstådd, den är komplex och en definition och avgränsning fungerar bara för ett speciellt 
syfte. Det hänger således på vad man egentligen vill kolla på.11 Likväl så är det farligt att 
försöka se på avgränsade delar av ett fenomen som strategi då det egentligen finns en stor 
mängd faktorer som lätt kan attribueras till den strategiska kulturen om man inte har en vidare 
vy.12  

                                                
3 Lawrence Sondhaus (2006) Strategic Culture and Ways of War, Abingdon Oxon, New York, Routledge 
4 Frank Kitson (1971) Low Intensity Operations, London, Faber & Faber Limited 
5 David Galula (1964, 2006) Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, Westport, Praeger Security 
International 
6 Sondhaus s.1 
7 Gray s.51 
8 Sondhaus s.3 
9 Ibid s.8 
10 Ibid s.11 
11 Kn Bert-Ola Nordahl, FM UndsäkC, Metodkurs UnderrättelseBearbetning, HT2009 
12 Gray s.51 
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Snyder skriver även att Sovjetunionens särskilda historia, politiska institutioner och 
strategiska situation frambringade en unik blandning av strategisk tro och genom det unika 
strategiska handlingsmönster.13 Civil och militär politik hänger väldigt tätt ihop. Staten är inte 
en enda rationell aktör utan mer som en koalition av intressen där hemländska värden och 
institutioner formar utrikespolitiken.14 Ett lands intressen svänger oftast snabbare än dess 
moraliska och kulturella bas. Som exempel på detta är att kalla kriget-mentaliteten lever kvar i 
många länder även om länderna numera har andra intressen.15 
Amerikanen Wigley beskriver George Washingtons krigföringssätt ”War of attrition” vilket 
kan översättas till utnötningskrigföring. Sedan nämns Ulysses S Grant som föredrog 
förintelsekrig ”War of annihilation” vilket också verkade ha påverkat amerikanska strateger 
under andra världskriget. Detta belyser att man tenderar att stanna kvar i det gamla och kända 
som tidigare har fungerat, eller det man tror fungerat. Således laggar systemet efter och man 
gör saker som är mer eller mindre relevanta.16 Vi lever i en skapad värld där kultur och 
historia har stor påverkan på vår krigföring. 
 

“The fog of culture has interfered with the theory and practice of strategy.”  
- Ken Booth17 

 
Väststater har kvar anor som redan de gamla grekerna utvecklade: Slag byggde då mycket på 
reguljära arméer mot reguljära arméer. Krigföringen var då en form av direkt metod för att 
besegra motståndaren i avgörande slag. Detta belyser väl ett ursprung till det nedärvda 
problem västmakternas stater har att anpassa sig till en krigföringsstil för att möta asymmetri, 
guerrilla och terror. Modeller över hur motståndaren agerar utgår ifrån våra egna normer och 
värderingar. När vi då möter en motståndare med annan värdegrund och världssyn kan de te 
sig irrationella. Men som känt i underrättelseverksamhet, är det ödesdigert att se motståndaren 
genom våra blå ögon. För att förstå och kunna förutspå vad motståndaren kommer att göra 
måste vi tänka som motståndaren, förstå världen genom deras ögon.18 
Sociologi och antropologi är viktiga för en bra strategi; Många av de största militära 
misstagen har gjorts I brist av förståelse för motståndares strategiska kultur.19 
 
 ”You know, worth is in the eye of me, who is doing the beholding.”20 
    - Don Karnage 
 
Jag har medvetet valt att beskriva ganska stor del av historien för att beskriva de olika 
ländernas strategiska kulturer, eftersom idéer kan vara seglivade. Colin S Gray säger att 
studier av enbart den nyliga historiens påverkan på den strategiska kulturen är fel.21 

2.2 Den amerikanska strategiska kulturen 
 
Sondhaus beskriver delvis den amerikanska strategiska kulturen utan grund i landets krig utan 
i historia, institutioner och politik sen självständigheten. Detta har han i sin tur fått från Walter 

                                                
13 Sondhaus s.3 
14 Ibid s.6 
15 Ibid s.7 
16 Ibid s.2 
17 Ibid s.5 
18 Fri tolkning av Mj Bengt Öst, FM UndsäkC föreläsning BISC VT2009 
19 Colin S Gray s.51 
20 Larry Latham, Robert Taylor, (1990) TaleSpin: Plunder & Lightning, Walt Disney Home Entertainment 
21 Colin S Gray s.52 
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Russel Mead. Dessa faktorer ska i sin tur ha påverkat bibehållandet av den militära styrkan 
samt attityden till användandet av dess våld på den internationella arenan. 
Mead talar om fyra olika tankespår som bygger på fyra amerikanska ledare; Alexander 
Hamilton, Thomas Jefferson, Andrew Jackson och Woodrow Wilson. Sondhaus skriver om 
följande grupper.22 
 
Hamiltonisterna 
 
Dessa ser att ett nära samarbete mellan den federala regeringen och affärsintressen som 
grundstenen till en stark utrikespolitik där det är av stor vikt att den egna nationens behov går 
integreras med omvärlden på ett gynnsamt sätt.  Mead ser dessa människor som federalister 
och pekar på George Bush (DÄ) som en typisk hamiltonist. Hamiltonister strävar även efter 
att ha en ”kompetent militär under stadig civilt kontroll.”23 Jag tror dock själv att det blir svårt 
att påvisa just detta vid den kommande analysen; Vem vill inte ha en kompetent militär? Dock 
beskrivs även hamiltonisterna som eko-nationalister vilket i förlängningen leder till att 
militären i sig inte är allt för relevant. 
Hamiltonisterna har sett Storbritannien som en förebild och har varit för ett samarbete med 
dem, om än på ett ekonomiskt plan mer än ett ideologiskt.24 
 
Jeffersonisterna 
 
Jeffersonisterna har haft mer fokus inrikes och tycker att det är viktigare att bevara 
demokratin hemma än att försöka sprida den i världen. Dessa är enligt Mead antimilitära och 
isolationsinriktade.25 
 
Jacksonisterna 
 
Jacsonismen, det främsta synsättet i USA enligt Mead,26 ser det som en plikt att försvara det 
amerikanska folkets fysiska såväl som ekonomiska säkerhet. De förespråkar inte aggressiva 
militära lösningar men anser att USA borde agera kraftfullt om de angrips. 27Jacksonisterna 
förkastar tanken på begränsade krig och föredrar en strategi som ger en amerikansk seger med 
minsta möjliga förluster. Dock är de villiga att riskera större förluster för en snabb seger. 

 
”the USA should not seek war but, if attacked, should respond forcefully and 
decisively.”28 

 
Wilsonisterna 
 
Wilsonisterna tycker att ett strategiskt intresse är att man ska sprida amerikanska 
demokratiska och sociala värden för att skapa frihet och rättvisa i omvärlden. 29 
 
 

                                                
22 Sondhaus s.63 
23 Ibid s.64 
24 Ibid s.63ff 
25 Ibid 
26 Ibid s.65 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid s.64 
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Övriga faktorer 
 
Sondhaus nämner i sin bok andra historiska influenser på den amerikanska strategiska 
kulturen som är värda att nämna. George Washington förespråkade också under frihetskriget 
”strategy of attrition” eller utmattningskrigföring. Nathaniel Greene talade om 
partisankrigföring, läs guerillakrigföring, där man på längre sikt kunde vinna mot en numerärt 
och teknologiskt starkare motståndare.30 
En annan av dessa influenser är ett krigföringssätt som fanns under inbördeskriget. ”Strategy 
of annihilation”, eller förintelsestrategi, som enligt Russel Weigly blev populärt efter 
unionens seger. Detta har sedan levt med och spelade in mycket på amerikanernas approach 
till andra världskriget.31 
Nagl skriver också en del som kan vara värt att nämna, som en stor tillförlit till teknologi, en 
tro på USAs unikhet och motvilja till okonventionella lösningar.32 Även han påpekar att det 
finns en tendens till påverkan från Napoleons och det Europeiska synsättet på krig som 
karaktäriseras av konventionella arméer som besegrar varandra genom direkt metod. Detta 
trots att som Nagl pekar på det faktum att USA flera gånger under historien stött på 
motståndare av irreguljär karaktär.33 
Nagl beskriver även den amerikanska armén som mer fristående från den amerikanska 
politiken än t.ex brittiska armén och den brittiska regeringen. Detta leder till armén i USA mer 
lever sitt eget liv och blir mycket svårare att påverka utifrån, som tydligt framgår av Nagls 
bok.34 Den amerikanska arméns organisationskultur var också starkt förhindrande för alla 
idéer som inte rörde konventionella krigföringsprinciper. Detta tror Nagl är en av 
anledningarna till att den amerikanska armén misslyckades med att anpassa sig till den hotbild 
den utsattes för i kriget om Vietnam. Ett talande exempel är när General Harkins bestämde att 
en rapport om Viet Congs taktik och lärdomar om COIN från slaget vid Ap Bac skulle 
förstöras eftersom den inte stämde överens med den allmänna synen. En person uttryckte sig 
följande: 
 

”The Americans in Saigon were, in fact, to do everything [with the information 
they had gained about VC tactics and ARVN failures from Ap Bac] but learn 
from it”35 

2.2.1 Analysverktyg amerikansk strategisk kultur 
 
Med hänsyn till de punkter jag beskrivit ovan blir mitt analysverktyg för att indikera hur 
mycket Nagl faller inom den amerikanska stereotypen följande: 
 

 Försök att integrera amerikanska intressen i berörd region (Hamiltonism) – Hur 
mycket trycker Nagl på att Amerikanernas intressen ska integreras? Trycker Nagl till 
exempel på att syftet är att USA som stat ska kunna tjäna ekonomiskt eller politiskt på 
de punkter han framhäver? Om Nagl faller väl in under den amerikanska stereotypen 
kommer vi att se mycket under denna punkt som hamnar främst under Hamiltonismen. 

 Försök att sprida egna värderingar och normer (Wilsonism) – Försöker Nagl sprida 
amerikanskt synsätt, som till exempel demokrati, kapitalism, amerikanska doktriner 

                                                
30 Ibid s.54 
31 Ibid 
32 Nagl s.43 
33 Ibid 44 
34 Ibid 132 
35 Ibid 135 
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och stridssätt? Även här kommer Nagl att falla mer under stereoptypen desto mer han 
trycker på denna punkt som också är ett Wilsonistiskt drag. 

 Betoning på att det är för det amerikanska folkets bästa (Jacksonism + Jeffersonism) - 
Nagl kommer här att falla mer under stereotypen om han förespråkar det amerikanska 
fokets väl. 

 Förhållande mellan militära och ickemilitära lösningar – Den stereotype amerikanen 
ser en stor del militära lösningar. 

 Insatsernas aggressivitet (Förintelse?) – Här väljer jag att se den amerikanska 
stereotypen som ett stort nyttjande av förintelsekrigföring. 

 Förlustvillighet egna/civila – Det är främst ett Jacksonistiskt drag att trycka på vikten 
av att hålla egna förluster nere. Detta har valt som stereotyp här. För civila förluster 
har jag valt förintelsekrigsättet. Det innebär att stereotypen ser på civila på samma sätt 
som man normalt gör i konventionella krig. Något som man behöver ta hänsyn till, 
men inte i större utsträckning. Det vill säga att relationen till lokalbefolkning får lägre 
prioritet än taktiska segrar. 

2.2.2 USAs relation till Vietnams befolkning 
 
USAs syfte med Vietnamkriget var att, som Nagl beskriver det, se till att den 
Sydvietnamesiska dominobrickan stod kvar för att förhindra en politisk förlust mot 
Kommunisterna. Genom hela kriget, med få undantag, var befolkningen av ringa vikt för 
amerikanerna, förutom vissa undantag. Ett tydligt exempel på denna inställning till 
befolkningen samt arméns avhakning från den politiska maskinen är följande citat rörande 
användning av napalm mot Vietnamesiska byar. 
 
 ”It really puts the fear of God into the Viet Cong. And that is where it counts.” 

- Gen Harkins36 
 
Det fanns förband (främst på lägre nivå) som såg vikten av att vinna befolkningens tilltro. 
Specialförband kunde utbilda lokala säkerhetsstyrkor och delar av USMC med tidigare 
erfarenhet av irreguljär krigföring. Dock kvästes alla försök till innovation på högre nivå.37 
Det var först i slutet av kriget, då Tet-offensiven hade tagit amerikanarna på sängen som vissa 
tendenser till förändring syntes, då det var för sent.38 
Det bör belysas att president Kennedy försökte ändra inställningen innan han mördades.39 

2.2.3 Författaren John A Nagl 
 
Överstelöjtnant John A Nagl har erfarenhet som Stridsvagnsplutonchef under Operation 
Desert Storm och har lärt ut nationella säkerhetsstudier på Westpoint och från september 2003 
till September 2004 tjänstgjort på 3-funktionen på Task Force 1-34 Armor i Khalidiyah, 
Irak.40 

                                                
36 Ibid 
37 Ibid 130-132 
38 Ibid 167ff 
39 Ibid 137 
40 Nagl baksida 
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2.3 Den brittiska strategiska kulturen 
 
Till skillnad från fransmännen har britterna har alltid varit ett öfolk och har därför haft nära 
anknytning till havet och dess särdrag. Detta har lett till deras ”faith in the navy”. Många 
forskare har ifrågasatt vikten av historia för att kunna applicera gamla erfarenheter på nutida 
och framtida strategiska problem, speciellt gammal historia. Britterna däremot har varit 
mycket intresserade av sin egen historia och flitigt använt sig av historien för att påverka 
nutiden.41 Liddell Hart säger följande: Britterna tenderar att vara lysande i stridsekonomi. Han 
belyser även britternas sjötunga handelshistoria. Britterna hade tidigare lite intresse på land. 
Landinsatser var bara som en förlängning av deras sjöherravälde eller så kallade ”traditional 
grand strategy”. Under amerikanska frihetskriget användes marktrupp på djupet mot 
kolonierna, men ledde till stora nederlag som Saratoga (1777) och Yorktown (1782). Liddell 
Hart ansåg att denne deep-land strategi var anledningen till britternas nederlag. Britterna 
återvände istället under Franska revolutionen och Napoleonkrigen till sin sjötunga grand 
strategy. Kanske hade britterna inte utvecklat sin krigföringsförmåga42 i markoperationer 
tillräckligt? Under första världskriget skapades dock (utöver flottan som användes 
traditionsenligt) en stor armé som nyttjade direkt metod mitt i grytan. Liddell Hart fördömde 
detta avstamp från den traditionsenliga sjötunga brittiska krigföringen och krävde att man 
skulle gå tillbaka till sin framgångsrika tradition. Det har, som bör påpekas, alltid funnits 
kritiker till Liddell Hart.43 
För att undvika det som hände under första världskriget valde britterna en mer defensiv 
doktrin som inte följde landets byråkratiska intressen. Liddell Harts argument användes då av 
de som ville ha en mer defensiv inriktning utan inblandning på det Europeiska fastlandet. 
Efter Liddell Harts död och med kalla kriget i åtanke propagerade Michael Howard för ett 
ökat intresse för det Europeiska fastlandet, utan att för den sakens skull släppa vikten av 
sjöherravälde. Dock krävde detta att allierade på fastlandet var villiga att acceptera förluster 
som britterna undvek i större grad.44 
Britterna verkade mindre benägna att riskera egna förluster vilket syntes i rollfördelningen 
mellan bombräder då USA tog på sig de mer förlustbringande dagbombningarna medan 
britterna anföll främst på natten med mindre förluster till följd.45 
Britterna skaffade kärnvapen för att visa att de var en maktfaktor att räkna med, för att kunna 
slåss mot numerärt större motståndare och för att kunna vara partner med USA. Detta tjänade 
både deras atlantiska och europeiska intressen.46 USA och England har sedan andra 
världskriget haft en mycket stark kooperation bland annat inom underrättelsetjänsten. 
Freedman uttrycker att Englands viktigaste strategiska mål har varit att vara en relevant 
allierad till USA.47 Britterna är mer benägna att göra förändringar gradvis och sällan abrupt. 
”Continuity and tradition over innovation and grand designs” Denna politik höll i sig väl 
under kalla kriget. Falklandskriget var ett sätt för Thatcher att visa beslutsamheten i att 
behålla de få utländska egendomar man ägde. Dock visade denna operation som var till stor 
del hastigt sammansatt även att de brittiska styrkorna hade fallit till en alarmerande nivå.48 
                                                
41 Sondhaus s.14 
42 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin s.75, Stockholm, AerotechTelub Information & Media 
43 Sondhaus s.15 
44 Ibid s. 16 
45 Ibid s.17 
46 Ibid s.17f 
47 Ibid s.18 
48 Ibid 
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Britterna har även på sig att uppfylla bilden av ett stort imperium och en sjömakt som de en 
gång var vilket leder till en känsla av större globalt ansvar och interaktion än andra europeiska 
länder. 
Efter det kalla kriget var britterna de snabbaste på att ställa om sina styrkor till ett mer 
flexibelt försvar som snabbt kunde sättas in i omvärlden.49 En växande europeisk 
samhörighet, ett nytt enat Tyskland som band starka band till resten av kontinenten och de 
kvarvarande atlantiska intressena ställde stora krav på England. Förut hade man enbart behövt 
vara en trogen NATO medlem för att följa sin politik. Britterna var här för en europeisk 
militärmakt som kunde ingripa inom eller nära Europa. Blair fördjupade britternas arbete 
inom European Security and Defense Policy (ESDP) och erbjöd sig att besätta ¼ av platserna 
i en föreslagen europeisk snabbinsatsstyrka. Detta kan kanske ses som en förändring i 
britternas strategiska kultur. Dock användes detta för att bibehålla goda kontakter med USA 
genom att man nu kunde deltaga i Kosovo (1999), Afghanistan (2001) och Irak (2003). Blair 
hoppade på George W Bushs retorik om att sprida demokratiska värderingar till världen 
eftersom den var svårare att motsäga.50 Blair som är mindre konservativ än sina föregångare 
såg europeisk inblandning som ett sätt att få allierade som kan uppnå brittiska mål. Detta 
ledde till att man både kunde stå emot ett eventuellt i framtiden svagare NATO och uppnå 
sina mål på kontinenten.51 
Som Nagl skriver så är den brittiska armén mer sammanhängande med den brittiska politiken 
och har som följd av detta även oftare tagit i beaktande de politiska och mer civila aspekterna 
av krigföring jämfört med USA.52 Den brittiska militären är heller inte lika strikt toppstyrd 
som den amerikanska och underlättar informationsspridning. Detta tillsammans med en syn 
på innovation som något viktigt är en utmärkande faktor. 
Den brittiska arméns syn på doktriner är också en helt annan än den amerikanska. Doktriner 
ses som underlag för att utbilda sin trupp, men absolut inget man slåss efter. Doktriner ses där 
mer som ett diffust stöd som inte följs allt för mycket.53 

2.3.1 Analysverktyg brittisk strategisk kultur 
 
Genom att sammanfatta min beskrivning av den brittiska strategiska kulturen har jag 
framställt detta analysverktyg. 
 

 Användande av historiska lärdomar och deras applikation på genomförandet av 
krigföring – Den stereotype britten använder sig mycket av historien. 

 Lös användning av doktrin och andra mönster till fördel för situationsanpassning – 
Den stereotype britten använder sig löst av doktrin, mest för att utbilda, men inte för 
att strida. 

 Samordning med civil politik – Mycket samordning av den militära och civila 
politiken är stereotypt brittiskt. 

 Stridsekonomi – Britterna har varit mycket för stridsekonomi. Därför går det också 
under stereotypen. 

 Defensiv doktrin – Allmänt så har britterna varit mycket för att föra en defensiv strid. 
Således hamnar också det som ett stereotypt drag. 

 Spår av Grand Strategy det vill säga kraftsamling på sjö och Englands position som  

                                                
49 Ibid s.19 
50 Ibid 
51 Ibid s.20 
52 Nagl s.132 
53 Ibid s.204 
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Kolonialmakt – På grund av sin historia som sjömakt har detta blivit ett framstående 
drag som jag kommer att se som brittiskt. 

 Försök att blidja USA (Icke troligt) – Storbritanniens relation till USA har på 1900-
talet varit mycket viktig. Om jag hittar tecken på detta kommer jag att se det som 
brittiskt. 

2.3.2 Storbritanniens relation till Malaya och dess befolkning 
 
Britterna ville inte som fransmännen, leda befolkningen i Malaya utan lät landet ha egna 
ledare som kunde samverka med britterna i kommittéer. Syftet med Malaya var förutom att 
behålla landets kolonialmakt att besegra MCP (The Malayan Communist Party)54 

2.3.3 Författaren Frank Kitson 
 
Brittisk officer och författare som har haft en vid erfarenhet av underrättelse och strid mot 
uppror i Malaya, Kenya och på Cypern.55 

2.4 Den franska strategiska kulturen 
 
Frankrike har på grund av sitt centrala läge på den Europeiska kontinenten lett till att mycket 
prioritet har legat på sin armé och kontroll av närområdet. Trots detta har det alltid varit en 
frestelse att utgöra en aktör att räkna med på världsarenan. 
Under den tidigare delen av Frankrikes moderna historia visade det sig dock att det krävdes 
minst en stor allierad på kontinenten för att också kunna agera imperium med omvärlden som 
arena, mycket på grund av bristande resurser. Ett belysande exempel på vikten av kontinental 
kontroll var då Napoleon sålde Louisiana till USA och gav ifrån sig Haiti. För att kunna mäta 
sig med Britterna på haven utnyttjade man modernare teknologi. Britterna, som hade större 
industriell bas, producerade dock senare mycket större mängder krigförande enheter än 
fransmännen.56 Frankrike gav upp hoppet att vara en av de största sjömakterna då Tyskland, 
USA och Japan hade större flotta årtiondet innan första världskriget. Efter kriget bestämdes 
att Frankrike endast fick ha en flotta som utgjorde 30% av de ledande sjömakternas (USAs 
och Storbritanniens) flottstyrka. 
Doktrin och inriktning för armén har diskuterats vilt fram och tillbaka. Det har stått mellan en 
värnplikt syftandes till att snabbt kunna skapa en armé i tid av oro och en anställd armé med 
högre utbildningsståndpunkt. Med tekniska framsteg ökade dock komplexiteten på 
vapensystemen och därmed även utbildningsståndpunkten som krävdes för att nyttja dessa 
vilket ledde till att det skulle ta för lång tid att uppnå den operativa förmåga man behövde 
genom värnplikt. En anställd armé gav även avsevärt bättre förutsättningar om man ville vara 
offensiv. Sondhaus beskriver tydligt detta med följande ord om kriget 1870-71 då 
Preussen/Tyskland invaderade Frankrike och annekterade Alsace Lorraine mot Frankrikes 
dåligt tränade värnpliktsarmé: 
 

”Enthusiasm and sheer numbers no longer sufficed against a better trained and 
(in this case) technologically superior foe.”57 

 
                                                
54 Nagle Part II 
55 Kitson, Foreword av General Sir Michael Carver 
56 Sondaus s.20 
57 Ibid s.21 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 200100614   
Kd 828 Robin Sääsk  14 (  ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Efter nederlaget påverkades den strategiska kulturen av fransmännens syn på sin geografi och 
en [Fritt översatt från engelska] ”möjlighetism” eller possibilism som byggde på landets 
geografiska potential istället för oundvikligheter. Ledaren för denna syn var Paul Vidal de la 
Blache. Man fokuserade inte på terrängen i sig utan på Darwinistiska värden som ras och 
språk, men även på kulturell och medborgerlig identitet och det specifika området Alsace – 
Lorraine.58 
Otto von Bismarcks diplomati såg dock till att de erövrade provinserna förblev tyska och att 
Frankrike isolerades på kontinenten. Istället försökte Frankrike återfå sin nationella stolthet 
genom imperieuppbyggnad och ”civilisering” av kolonier baserad på possibilism. Vissa såg 
dock detta på andra sätt; 
 

”Their manoeuvre was to consolidate the Bao Dai puppet government, organize 
puppet troops and redouble spying activities. They set up no man’s lands of 
from 5 to 10 kilometres wide around areas under their control and strengthened 
the Red River delta by a network of 2,300 bunkers. They stepped up mopping-
up operations in our rear, applied the policy of annihilation and wholesale 
destruction of our manpower and potential resources by killing our compatriots, 
devastating our countryside, burning our ricefields etc.” 
   - Ho Chi Minh59 

 
Tecken på detta lever ännu kvar i före detta franska kolonier i Afrika och i själva Frankrike 
med assimileringsförsök på landets stora arabiska minoritet. Vidals geografiska synsätt 
innehöll också naturliga fronter som fysiska gränser inom vilka den erövrande staten (Till 
exempel Frankrike) kunde konsolidera sitt ägande genom att assimilera medborgare. Denna 
geopolitiska syn ledde till en gren av strategisk kultur där Frankrike kunde försvara sitt land 
och samtidigt sprida fördelarna med det franska medborgarskapet runt om i världen. På grund 
av förödmjukelsen 1870-71 gick armén över till en mer offensiv strategi som enbart kunde 
genomföras av vältränade soldater. Frankrikes internationella isolering avslutades i och med 
att man slöt en allians med Ryssland tidigt 1890 tal. Vänstern insisterade på endast 2 års 
tjänstekrav för värnplikt (den var 5 år från 1872 och tre år 1889) vilket sänkte Frankrikes 
militära förmåga när man hade den lägsta befolkningstillväxten av Europas stormakter.60 
Dock höjdes tiden åter igen till tre år 1913 då spänningarna mot Tyskland ökade. Den 
offensiva strategin var lämplig för den armé Fransmännen ville ha, dock inte för den armé 
man faktiskt hade. Armén var både för liten och för dåligt utbildad. Således uppgick de 
franska förlusterna till 5 miljoner under första världskriget. Man fick tillbaka Alsace – 
Lorraine, men inte den önskade säkerheten. 
På nytt ökade konflikten mellan motsatta viljor rörande arméns doktrin och natur. Vänstern 
kämpade för kortare tjänst och större tillit till reserver. 1928 sänktes därför tjänsten till ett 
enda år. Man skulle nu ha en anställd armé på 10600 man. 1928 försäkrade en värnpliktslag 
en otränad armé vilket ledde till att man skrotade sin offensiva doktrin till fördel för Maginot-
linjen.61 Detta kan ha berott på defensiv tradition eller arméns organisatoriska kultur. Många 
äldre officerare trodde inte på deras soldaters förmåga att använda en offensiv doktrin. 
Frankrike blev därför ganska låst och försökte istället skapa makt genom diverse allianser. 
Inga planer för hur man skulle skydda dessa allierade vid ett eventuellt anfall fanns dock. När 
nazisterna tog makten i Tyskland föreslog överste De Gaulle att man skulle sätta upp 7 
                                                
58 Ibid 
59 Ho Chi Minh (2007) Walden Bello presents Ho Chi Minh: Down with Colonialism!, London/New York, 
Verso 
60 Sondhaus s.22 
61 Ibid s.23 
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pansardivisioner men vänstern fruktade att dessa skulle kunna revoltera mot republiken. 
Således förändrades det militära systemet inte rationellt sett till utomnationella aktörer. Kultur 
och organisationskulturer och inrikespolitik spelade stor istället stor roll. Bruno Colson pekar 
på tre följande huvudpunkter ur den franska strategiska kulturen efter 1945.62 
 

 Självständighet 
 Bibehållande av stormaktsstatus 
 Universalism 

 
De Gaulle ägnade sitt liv åt att återupprätta Frankrikes bild och status. Han lyckades som 
tillfällig president bland annat få en permanent plats och veto i FN:s säkerhetsråd samt 
kontroll över Frankrikes kolonier. Man fick även en stor plats i kol och stålunionen samt 
inledde ett kärnvapenprogram. Dock förlorade man Indokina (1954) och Algeriet inledde krig 
för självständighet. 1960 släpptes de flesta kolonialresterna och 1962 blev även Algeriet 
självständigt.63 De Gaulle visade sig dock vara till för stor del realist för att uthärda kriget i 
Algeriet.64 Detta ledde till at De Gaulle som ett substitut, dubblade landets strävan efter 
självständighet och stormaktsstatus på alla andra arenor. 
Frankrike behövde nu, som tidigare, allianser men Frankrike har dock aldrig fungerat väl i 
allianser de ej själva lett på grund av deras ovilja att ledas av andra. Ett exempel är att De 
Gaulle försökte använda EEC (European Economic Community) som ett verktyg för fransk 
ekonomisk dominans över Västeuropa. Frankrike använde sitt veto för att hålla britterna 
utanför EEC och krävde att Frankrike skulle ha lika stor makt som USA och Storbritannien 
inom NATO. Denna idé förkastades dock av båda länderna vilket ledde till att Frankrike drog 
ur alla sina militära styrkor ur NATO och krävde att alla utländska styrkor lämnade fransk 
mark.65 
För ytterligare information om Frankrikes senare strategiska kultur hänvisas till Sondhaus 
bok, då denna del av kulturen påverkade först efter Galulas bok skrevs varpå den i min studie 
skulle bli irrelevant och kanske rent utav missvisande. 

2.4.1 Analysverktyg fransk strategisk kultur 
 
Utifrån min beskrivning har jag framställt detta analysverktyg med punkter som är utstående 
för den franska strategiska kulturen. Desto mer jag hittar som pekar mot dessa punkter desto 
mer kommer jag att klassa Galula som lik den franska stereotypen. Jag kommer också att peka 
på saker som motsäger de olika punkterna. 
 

 Possibilism – Den stereotype fransmannen vill omvända lokalbefolkningen och 
kontrollera den för sina egna syften. 

 Påföra sina värderingar och normer – Befolkningen i länder man kontrollerar ska 
enligt den stereotype fransmannen assimileras. 

 Människosyn - Den franska stereotypen ser det franska folket och fosterlandet som 
viktigast och vill därför kontrollera befolkningen och tar mindree hänsyn till 
lokalbefolkningen. 

                                                
62 Ibid s.24 
63 Ibid s.25 
64 Ibid s.27 
65 Ibid s.25 
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 Bibehållande av stormaktsstatus – Finns det anledning att tro att teorier och åtgärder 
syftar till att bidra till att öka eller bibehålla Frankrikes plats som en stormakt? Detta 
är också en viktig punkt som jag kommer att identifiera. 

 Defensiv tradition – Påverkas Galula av den franska defensiva tradition? Den 
stereotype fransmannen föredrar defensiv strid. 

 Universalism – Försöker Galula beskriva allrådande riktlinjer eller kan vissa åtgärder 
ses som insatsspecifika? Om han gör det kommer det också att ses som franskt. 

2.4.2 Frankrikes relation till regionen och befolkningen i Indokina 
 
Relationen mellan fransmännen och folket var vad man kan kalla en parasitrelation. 
Fransmännen ville använda Vietnam för att kunna exportera ris för Frankrikes nytta. Detta 
ledde till att bönderna själva förlorade ägo över sitt land och i förlängningen till ett viktigt 
”cause” som användes för att samla det nationalistiska upproret. Istället för att Vietnameserna 
skulle ha egna politiker som styrde över folket, så som britternas metod var i Malaya, så ville 
Fransmännen assimilera och kontrollera den vietnamesiska befolkningen.66 

2.4.3 Författaren David Galula 
 
David Galula var en fransman som stred i Nordafrika Italien och Frankrike under andra 
världskriget. Det som är av mest vikt i vår studie är det faktum att han även deltog i de 
irreguljära krigen i Kina, Grekland, Indokina och Algeriet innan han skrev sin bok 
Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice.67 

3. Analys 
 
Denna del av uppsatsen kommer främst att vara av följande karaktär; Jag använder mig av 
mina analysverktyg under respektive strategiska kultur och lyfter punkter och tendenser ur 
författarnas texter. Samtidigt analyserar vad dessa betyder samt hur väl de stämmer överens 
med respektive strategiska kultur. För att resultatet ska bli bra i denna studie där väldigt 
många faktorer kan ha påverkat författarna kommer jag även att peka på spuriösa samband 
som kan ha uppstått. 

3.1 Analys av Nagl 
 
 Desto mer indikationer jag finner på dessa punkter, desto mer kommer Nagl att falla in under 
den amerikanska stereotypen. (Jag kommer även att påpeka om jag hittar saker som pekar på 
motsatsen.) 
 

 Försök att integrera amerikanska intressen i berörd region (Hamiltonism) 
 Försök att sprida egna värderingar och normer (Wilsonism) 
 Betoning på att det är för det amerikanska folkets bästa (Jacksonism + Jeffersonism) 
 Förhållande mellan militära och ickemilitära lösningar 
 Insatsernas aggressivitet (Förintelse?) 
 Förlustvillighet egna/civila (Hur mycket Jacksonism?) 

 
                                                
66 Nagl 117-118 
67 Galula introduction 
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Efter att ha läst Nagls mycket kritiska och insiktsfulla bok har jag kommit fram till att det är 
ganska svårt att riktigt placera honom i ett amerikanskt fack. Boken syftar mer till att beskriva 
kultur inom den amerikanska och den brittiska armén samt genom att hänvisa till 
organisationers lärande belysa hur de två olika organisationerna förändrats av den kontext de 
tvingats agera i. Boken tar enligt mig upp relevanta faktorer och visar på sammanhang varpå 
den blir ganska kritisk mot det amerikanska synsättet. På det sättet framstår nästan Nagl som 
oamerikansk. På en del punkter faller Nagl ändå in under olika av de amerikanska synsätten. 
Om det är för att han är amerikan kan dock inte bestämmas. 
Under interface i hans bok skriver han att insurgencyn i Irak bekämpar frihet och att USA ska 
hjälpa folket att få frihet och demokrati utan överväldigande eldkraft.68 Detta faller in under 
det Wilsonistiska synsättet att sprida sina egna värderingar. Dock kan det även innebära att 
han enligt det västerländska synsättet har en ”bra människosyn” och genuint faktiskt vill 
hjälpa folket i det han kallar ”en seger för irakierna”. Ändå kan det vara så att hjälpa folket 
bara är ett medel för att uppnå egna högre mål, men det får förbli osagt. Sant är i alla fall att få 
människor gör något av ren godhet på så hög nivå, när så mycket står på spel. Hur som helst 
vill Nagl genom en bredare approach än den rent militära integrera Irak i det globala 
ekonomiska och politiska systemet. Detta tror jag säkert även skulle vara till nytta för USA 
själva, men även andra länder på den internationella marknaden då de kan handla t.ex. olja 
med Irak. 
Nagl talar också tidigt om motståndarsidan som ”the enemy” eller fienden och att de ska 
besegras. Detta kan tyda på ett binärt synsätt som Nagl själv kallar det i sin bok, eller rentutav 
bara vara ett ord som används av ren vana eller som ett sätt att kunna motivera den egna sidan 
att angripa en definierad motpart. En annan indikator på binärt synsätt är att han delar in 
världen i good guys och bad guys utan att vidare förklara i vilkas ögon de är det.69 Eftersom 
den amerikanska krigsmakten har varit starkt joministisk och varit hårt styrd mot den 
konventionella krigföringen har det gemensamma synsättet på en soldat varit den 
konventionella soldaten med putsade kängor och andra stereotypa drag. Nagls bok innehåller 
många citat och synsätt som vänder på dessa ideal och belyser dem från andra håll. Ett av de 
citat som Nagl använder är följande rörande framtidens soldat. 
 

”little ”unsoldierly” guerillas like Quang have patiently padded along their trails, 
fighting hard and almost constantly since 1946 in the swamp of the Mekong. 
Quang, his methods of fighting, and the Ideology which impels him are 
formidable adversaries. Right now he and his comrades are in the process of 
attempting to take over two more countries of Asia. Our black combat boots are 
spit-shined, our fatigues starched and pressed, our spring-up field caps well 
blocked. But we must never disdain Private Quang. He could very well be the 
soldier of the future.” 
 
   - Major Boyd T. Bashore70 

 
Nagl var också negativ mot att man tränade och utrustade ARVN (Den sydvietnamesiska 
armén.)71 på ett helt konventionellt sätt. Ett annat exempel nedan är ett citat han använder för 
att kritisera den strategiska kulturen inom den amerikanska armén. 
 

                                                
68 Nagl, Interface 
69 Ibid Part I 
70 Ibid s. 141 
71 Ibid s.119f 
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”You raise the question as to why we have done so little in this field and I can 
answer specifically. The whole field of guerrilla operations was the burial place 
for the future of any officer who was sincerely interested in the development and 
application of guerrilla warfare. The conventional trained officer appears to feel 
that guerrilla operations are beneath his dignity and are something that possibly 
might happen but the chance is so remote that is not worth considering”72 

 
Detta är det Modus Operandi som Nagl använder för att kritisera det han anser fel. Citat från 
personer som uttryckt något han anser belyser vad som faktiskt är fel med den organisationen 
och dess kultur. Likväl använder han ofta citat från personer som han anser belyser de synsätt 
han verkar anse vara de rätta. 
För att visa detta har jag valt ut ett av de enstaka fallen då en nyare syn på COIN framställdes. 
Vid detta tillfälle var det av General Abrams under en brief om uppgiften i Vietnam. 
Uppgiften sades då av en person vara att ”seek out and destroy the enemy”. Abrams avbröt då 
briefen och sade följande: ”The mission is not to seek out and destroy the enemy. The mission 
is to provide protection for the people of Vietnam.”73 
Detta tycker jag väl visar på Nagls distans till den amerikanska strategiska kulturen och på en 
filosofi där även lokalbefolkningen är viktig. Om människorna är viktiga för att kunna lösa 
egen uppgift eller för att det är av ett emotionellt värde framgår ändå inte.  
Nagl visar också att han är positiv till en blandning av militära och icke-militära medel flera 
gånger i sin bok i och med de citat och synpunkter han väljer. Han visar ofta på fördelar med 
politisk förståelse samt politiska medel för att skapa en solid ledning inom samhället, för att 
problemet i Vietnam främst anses vara av icke militär karaktär även om den allmänna synen 
inom armén, som Nagl ofta belyser, är den motsatta.74 Han ser det även som en viktig punkt 
att man har ett gott samarbete med de lokala styrkorna på grund av deras förmåga till att förstå 
normalbilden och interagera med människorna som lever i området. Detta gör dem även till en 
mycket viktig inhämtningsresurs inom HUMINT. CAP (Combined Action Platoons) var ett 
sätt som USMC (United States Marine Corps) använde sig av. Det byggde på att en kärna av 
ledande amerikansk personal ledde vietnamesiska underställda i operationer som syftade till 
att förfredliga områden. Dessa ledde till stora framgångar i att förhindra rekrytering och 
rörlighet för Viet Cong, men fick sedan bakåt på högre nivåer.75  

3.2 Analys av Kitson 
 
Desto mer indikationer jag finner på dessa punkter, desto mer kommer Kitson att falla in 
under den brittiska stereotypen. (Jag kommer även att påpeka om jag hittar saker som pekar 
på motsatsen.): 
 

 Användande av historiska lärdomar och deras applikation på genomförandet av 
krigföring 

 Lös användning av doktrin och andra mönster till fördel för situationsanpassning 
 Samordning med civil politik 
 Stridsekonomi 
 Defensiv doktrin 

                                                
72 Ibid s.139 
73 Ibid s.175 
74 Ibid s.115 
75 Ibid s.156-158 
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 Spår av Grand Strategy (Kraftsamling på sjö och Englands position som  
kolonialmakt) 

 Försök att blidja USA (Icke troligt) 
 
Syftet med Kitsons bok är att motivera vikten av förberedelser för lågintensiva operationer 
inom den brittiska armén samt genom lärdomar dragna från tidigare operationer se på hur 
armén användas i, anpassas till och utbildas för lågintensiva operationer. 
Jag tycker mig redan från början hitta tecken på att Kitson undviker att låsa sig i fasta 
tankebanor. Jag har ofta under OP-07/10 frustrerats över att arbete har sinkats genom att 
allting ska ha kunnat sättas under strikta definitioner. Kitson i sin beskrivning av vad 
insurgency, subversion, civil disobedience och andra centrala uttryck är undviker stenhårda 
definitioner och hänvisar istället till syften med den aktuella aktiviteten som till exempel 
subversion och den komplexa paletten av medel och metoder som faktiskt finns att tillgå. 
Detta leder till handlingsfrihet och möjlighet till tänkande individer då man inte låser sig på 
konstruerade problem.76  
 

”It is not easy to cover every set of circumstances by exactly defined terms, nor 
in the last resort is it necessary to do so.”77 

 
Istället trycker han på behovet av personer som vet vad de gör. 78 En sak som otroligt snabbt 
slår mig är den otroliga bredd på faktorer och deras inbördes förhållande som Kitson nämner i 
sin bakgrundsbeskrivning, vilket också är ett återkommande förhållningssätt som följer med 
genom hela boken.  
 

”It could even be argued that the world is always in an unsettled state and that 
the present situation is not exceptional in any way.”79 

 
Ett ytterligare exempel på Kitsons förståelse för komplexitet är då han varnar för enkla steg 
för steg förklaringar om hur uppror fungerar (Som vi finner tendenser till i Galulas bok) då 
uppror i verkligheten har utvecklats på många skilda sätt.80 Detta förstärker han även genom 
att pedagogiskt beskriva händelsemönster, krafter, tillvägagångssätt och syften.81 
Kitson använder sig över tiden flitigt av historiska exempel och lärdomar både från egna 
brittiska operationer samt andra länders och även forna fienders.82 Detta tycks kunna ge en 
bredare och djupare förståelse ur många synvinklar. 
Ett sätt som han, enligt mig med fördel, använder sig av historien är för att se hur och varför 
uppror tidigare uppstått och i vilken kontext samt fysiska plats för att därefter applicera det på 
trender i dagens samhälle. Detta görs i syfte att förutspå hotbilder och i förlängningen till 
underlag för beslutsfattare som ska utforma utrikes och försvarspolitik för den brittiska armén 
att infoga sig i.83 För ren kuriosa bör tilläggas att Kitson nämner att det kan uppstå 
oförutsedda konflikter i Europa när stormakterna släpper sina grepp. En sak som kan vara 
värd att tillägga här är att delar av boken har kalla krigets kontext som bakgrund och bör 
därför beaktas ur ett tidsperspektiv. Ett av dessa saker är till exempel att kärnvapenbalansen 

                                                
76 Kitson s.3 
77 Ibid s.6 
78 Ibid 
79 Ibid s.17 
80 Ibid s.32 
81 Ibid s. 38f 
82 Ibid s.5 
83 Ibid .s15 
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gör det säkrare att starta ett uppror i ett motståndarland på grund av att det landet som angrips 
kanske inte vågar anfalla tillbaka konventionellt då risken för nukleär vedergällning 
föreligger.84 Det bör även sägas att på grund av bokens tydlighet så framgår det oftast när 
sådana tidsaspekter kommer i fråga. Det är ändå viktigt att komma ihåg att vissa sensorer och 
plattformar (T.ex IR och UAV) har utvecklats avsevärt och bör tas i beaktande av den som 
läser.85 Kitson talar även om mänskliga spårare som med fördel kan användas i jakten på 
guerillan så kanske är det bra att hålla med britterna i att historien är användbar. Jag har sett 
att i USA och även i Sverige gillar vi mycket teknologi. Det kan finnas en risk att vi glömmer 
det enkla, som egentligen kan vara minst lika effektivt. Ett annat belysande exempel på 
Kitsons mer brittiska syn är när han bemöter användandet av beväpnade helikoptrar likt de 
USA flitigt använde under Vietnamkriget. 
 

”Finally, although armed helicopters as developed by the Americans in Viet 
Nam can be highly effective against groups of insurgents operating away from 
populated areas, it is necessary to employ them with extreme caution in a place 
where there is a chance of causing damage and casualties the civilian 
population. Accidents can play an appreciable part in embittering the 
population, especially if the impression is allowed to become established that 
the government is prepared to accept them for the sake of causing casualties to 
the enemy.” 86 

 
Kitson skriver en rad idéer i sin bok och lägger vid ett fåtal tillfällen fram idéer om att även 
USA skulle kunna gynnas av dessa idéer. Det finns ju ett samband där, men då får vi också ha 
i åtanke att Kitson samverkade en hel del med amerikaner när han skrev denna boken. 
Kanske går det att attribuera till de historiska lärdomarna och Storbritanniens historia som 
kolonialmakt, med dess påföljande roll som polismakt snarare än krigsmakt, det fakta att 
Kitson använder sig av betydligt fler olika rubriker under vilka han kan placera olika former 
av uppror än vad Nagl och Galula gör i sina böcker. 1600 talets brittiska armé syftade ju 
faktiskt till ”Supression of the Irish” och ”Defence of protestant religion”87 Hur som helst så 
hjälper det till att förstå situationer som olika och inte bara ”Insurgency”. Utöver detta är han 
väldigt noga med att vi ska förstå att en insurgency kan vara både rätt och fel på samma gång 
och även delvis beroende på syftet och kontexten.88 Kitson förespråkar också att ökad välfärd 
och levnadsstandard hos den motsatta gruppen är ett medel mot uppror, till skillnad från andra 
som ser folket mer som en källa till egen makt och vinning. Han avdelar också en stor del av 
boken till civilmilitära relationer på alla nivåer. Det verkar som om han faktiskt ser riktiga 
människor, även på den andra sidan. 
Kitson beskriver ingående för olika sätt som den militära och civila sidan kan samarbeta. 
Mycket bygger på kommittéer och råd på olika nivåer där militären innan riktiga stridigheter 
brutit ut har mer rollen som rådgivare för att senare få en mer aktiv roll.89 Den brittiska armén 
var under en krympningsprocess då Kitson skrev sin bok, men innan den 
förminskningsprocessen hade personal inom det brittiska försvaret förmåga att upprätthålla 
alla viktigare samhällsfunktioner ifall detta krävdes. Till exempel om de civila delarna inte 
vågade arbeta så kunde man sköta hamnar, bangårdar, kraftverk, reningsverk med mera. Detta 

                                                
84 Ibid s.19 
85 Ibid s.114 
86 Ibid s. 138 
87 Ibid s.24 
88 Ibid s.8f 
89 Ibid s. 68 
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synes enligt mig sannolikt vara tecken på en god samarbetsförmåga mellan den brittiska 
politiska sfären och krigsmakten i fråga. 
Kanske på grund av detta finns det en sak som också skiljer honom från de två andra 
författarna, och det är att han trycker på en enligt mig mycket viktig sak; Subversion använder 
oftast bara våld ifall övertygelse inte fungerar. Detta leder till att icke våldsamma medel och 
metoder som till exempel medling framstår som mycket viktigare.90  
 
 ”It is in men’s minds that wars of subversion have to be fought and decided.”91 
 
Till dessa mer nyanserade nivåer, som till exempel subversion utan inslag av våld, lägger 
Kitson även tid på att beskriva hur de militära och civila delarna kan förhålla sig.92 Han visar 
också på att den brittiska armén ibland övade extremfall, Antingen var det ett upplopp eller ett 
storskaligt guerillaanfall. Därigenom var det viktigt att öva hela spektrumet för att inte få en 
sned verklighetsuppfattning.93 Mycket matnyttig information kommer fram. 
Till skillnad från den amerikanska arméns vidspridda syn på sin roll som strikt militär under 
Vietnamkriget så säger Kitson att de brittiska soldaterna och officerarna förstår att, trots att de 
är soldater, kan kräva att de även antar politiska, ekonomiska och psykologiska roller för 
operativa anledningar! Detta höjer Kitson ännu mer under punkten på situationsanpassning.94 
En annan sak inom anpassning till den aktuella situationen och lite användande av doktrin kan 
följande jämförelse ge; Galula beskriver i sin bok att propaganda är ett vapen som bara 
upprorssidan kan använda95. Kitson förespråkar det hos även COIN sidan genom till exempel 
PsyOps (Vilket han ändå benämner propaganda) och andra kampanjer. 
I boken trycks det flera gånger på behovet av att effektivisera användandet av sina enheter för 
att göra det mesta av det man har och att inte fokusera mer än nödvändigt i ett område eller ett 
ämne.96 

3.3 Analys av Galula 
 
Desto mer indikationer jag finner på dessa punkter, desto mer kommer Galula att falla in 
under den franska stereotypen. (Jag kommer även att påpeka om jag hittar saker som pekar på 
motsatsen.): 
 

 Possibilism – Finns det tendenser till att man vill omvända och kontrollera 
befolkningen för sina egna syften i syfte att skaffa sig egen makt? Påföra sina 
värderingar och normer? 

 Människosyn – Finns det tendenser till att uppnå ett överläge över befolkningen? 
Anser man att andra har rätt till sin livsstil? Hur tar man hänsyn till 
lokalbefolkningen? 

 Bibehållande av stormaktsstatus – Finns det anledning att tro att teorier och åtgärder 
syftar till att bidra till att öka eller bibehålla Frankrikes plats som en stormakt? 

 Defensiv tradition – Påverkas Galula av den franska defensiva traditionen? 

                                                
90 Ibid s.4 
91 Ibid s. 31 
92 Ibid s.88 
93 Ibid s.174 
94 Ibid s.7 
95 Galula s.9.  
96 Kitson s.133 
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 Universalism – Försöker Galula beskriva allrådande riktlinjer eller kan vissa åtgärder 
ses som insatsspecifika? 

 
Det första vi behöver ta i beaktande när vi läser Galula är den kontext som han verkade i, som 
en fransman i ett franskt imperium där fransk ideologi är normen. Ändå är över huvud taget 
Galulas skrift i stor utsträckning, i min mening, lärorikt beskrivande och en mycket nyttig text 
att sätta sig in i för alla som försöker förstå uppror och upprorsbekämpning. Dock är boken 
ganska kort och Galula försöker att ge oss regler som är universella och/eller stegvis 
beskrivande. Ibland blir de inte så djupa, men ändå bra för att utlösa en tankekedja och att få 
en övergripande bild. Ändå bör vi ha i åtanke att Galula ofta utgår ifrån de vanligaste 
handlingsmönstren och ger ett par förslag på åtgärder etc. vilket leder oss till att ofta få tänka 
huruvida det är rakt tillämpbart för oss. Mycket är sunt förnuft och Galula sticker aldrig ut 
hakan. T.ex. nämner Galula i kapitel 1 att propaganda är ett vapen enbart för upprorssidan. 
Jag själv kan komma på otaliga situationer då COIN kan nyttja propaganda relativt riskfritt. 
Kanske är detta en påverkan av franska normer? Eller är det kanske direkt olämpligt att i sin 
bok skriva att man själv tänker ljuga och bedra? I sin bok berättar Galula för oss att han 
kommer att beskriva COIN ifrån ett perspektiv då motståndaren som skapar upproret är av en 
ideologisk karaktär. Det är i och med detta en kamp mellan ideologier. Enligt den franska 
strategiska kulturen tenderar fransmännen att vilja överföra sin egen ideologi på befolkningen. 
Detta är inte nödvändigtvis den kontext vi kommer att agera i och detta uppmanar oss att vara 
vaksamma på åtgärder senare i boken som syftar på detta. Även om Galula själv ej hade stått 
för att kväsa andras ideologier är det detta den franska strategin, som Galula de facto verkat 
för. 
Vi bör också minnas att den franska strategiska kulturen har som absolut utgångspunkt 
Frankrike och den franska bilden som stormakt. Kopplat till att den franska ekonomin inte var 
oändlig leder detta till ett problem. Koloniernas syfte blir främst att förse Frankrike med 
resurser och detta leder till att upprorssidan automatiskt får en bra anledning till kamp, eller 
ett bra ”cause” som Galula benämner det. Även om Galula trycker upprepat på vikten av att 
vinna med sig lokalbefolkningen och ibland till och med bestraffning för de som utför illdåd 
mot civila, kan det ibland ses som ett högre medel för att själv utöva kontroll och skapa sig 
egna fördelar. Till exempel använder sig Galula av uttrycket att kontrollera befolkningen och 
föreslår förbjudna zoner97 och en hel del regler för befolkningens rörelser och verksamhet.98 
En syn på att folket ska sansa sig framgår även av detta citat rörande kontakt med 
befolkningen. 
 

“The inhabitants will usually avoid any contact with him. [The COIN soldier] 
There is a barrier between them and the counterinsurgent that has to be broken 
and can be broken only by force. Whatever the counterinsurgent wants the 
population to do will have to be imposed. Yet the population must not be treated 
as an enemy. 
The solution is first to request, and next to order, the population to do certain 
number of collective and individual tasks that will be paid for”99 

 
Även om dessa uppgifter ofta även gynnar befolkningen ser jag som ett sätt att uppnå egen 
makt och kontroll. Detta är ibland som en brist i boken. Dock kan vi absolut ta med oss att 
befolkningen är mycket viktig. 

                                                
97 Galula s.79 
98 Ibid s.83 
99 Ibid s.81 
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Ett exempel på detta är när Galula beskriver till exempel användande av reformer enligt 
följande: 
 

”Yet, knowing that his program will have no or little immediate appeal, the 
counterinsurgent must somehow find a set of reforms, even if secondary, even if 
minor. He has to gamble that reason, in the long run, will prevail over passion.” 

100 
 
Är då verkligen detta “reason” eller förnuft samma som befolkningen vill? Galula talar 
mycket om vikten av att kunna skydda befolkningen mot guerillan. Vill de bli skyddade eller 
har Galula här färgats av sin strategiska kulturs universalism, att det franska synsättet är 
giltigt? Detta blir viktigt för oss att ha i åtanke när vi själva nyttjar oss av Galulas lära. 

4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel kommer jag att koppla tillbaka till mina frågeställningar samt de olika 
punkterna ur de strategiska kulturerna för att sammanfatta mitt resultat och besvara de frågor 
jag faktiskt har åtagit mig att besvara. 

4.1 Den amerikanska kulturstrategiska stereotypen och Nagl 
 
Detta avslutande kapitel avser att besvara mina frågeställningar och tar även i beaktande 
resultaten jag fått genom mina analysverktyg. 
Följande stereotyper är högt förenklade och är sannolikt svåra att passa in på verkliga 
personer fullt ut. 
 
Vad karaktäriserar den amerikanska strategiska kulturen och i förlängningen dess stereotyp? 
 
Den stereotype amerikanen… 
 

… vill integrera amerikanska intressen i berörda regioner för att uppnå egna politiska och 
ekonomiska fördelar. 
… vill sprida amerikanskt synsätt, som till exempel demokrati, kapitalism, amerikanska 
doktriner och stridssätt. 
…ser till det amerikanska folkets bästa. 
…ser en stor andel militära lösningar. 
…vill besegra motståndaren genomdirekt metod och förintelsekrigföring. 
…har främst ett Jacksonistiskt synsätt rörande egna förluster och trycker på vikten av att 
hålla egna förluster nere 
…ser på civila på samma sätt som man normalt gör i konventionella krig. Något som man 
behöver ta hänsyn till, men inte i större utsträckning och prioriterar relationen till 
lokalbefolkning lägre än taktiska segrar. 

 
 
 
 

                                                
100 Ibid s.72 
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Kopplat till strategisk kultur, hur mycket likheter har Nagl med sin kulturstrategiska 
stereotyp?  
 
Försök att integrera amerikanska intressen i berörd region - Nagl skriver aldrig att han strävar 
efter att integrera amerikanska intressen i regionen. Ändå är det faktiskt detta hela kriget 
syftade till för den amerikanska sidan. Att tillse att det västerländska kapitalistiska synsättet 
levde kvar i Sydvietnam och att kommunismen inte skulle få fäste. 
 
Försök att sprida egna värderingar och normer - Kriget syftade även i detta fall till att föra 
vidare det västerländska synsättet och värderingarna. Dock som jag tidigare har sagt så var 
faktiskt Nagl negativ till att den sydvietnamesiska armen ARVN skulle formas utefter den 
amerikanska mallen med konventionell krigföring som målbild. Han var mer inne på en 
styrka som kunde interagera med lokalbefolkningen för att skapa underrättelsekällor samt 
skapa lokal stabilitet syftandes till att guerillan ej fick grogrund. 
 
Förhållande mellan militära och ickemilitära medel - Nagl lyfter flera gånger fram att det 
behövs en bredare palett för att lösa krisen. 
 
Insatsernas aggressivitet - Nagl verkar positiv till det brittiska synsättet där stridsekonomi och 
minimum use of force är riktmärken. Därför skiljer han sig även här avsevärt från den 
amerikanska stereotypen. 
 
Förlustvillighet egna/civila - Även på denna punkt skiljer sig således Nagl från den strategiska 
kulturen. 
 
I vilken utsträckning kan Nagl verka vara tendensiös? 
 
Som jag tidigare tryckt på så är Nagls bok inte främst en bok om hur du SKA föra COIN utan 
en bok som visar på olika kulturer inom arméer samt hur det påverkade deras framgångar i 
COIN-kontexten. 
Nagl är bred och belyser problemen från många håll. Därför är boken bra även för den som 
vill studera förändring i organisationer. Den är inte fullt lika mycket en ”hands on manual” i 
hur man besegrar uppror. 

4.2 Den brittiska kulturstrategiska stereotypen och Kitson 
 
Vad karaktäriserar den brittiska strategiska kulturen och i förlängningen deras stereotyper? 
 
Den brittiska stereotypen… 
 

…använder sig av historiska lärdomar och applicerar dessa på planering och 
genomförandet av krigföring. 
…använder sig löst av doktrin och andra mönster till fördel för situationsanpassning. 
Doktrin används mest för att utbilda, men inte för att strida. 
…trycker på mycket samordning av den militära och sfären. 
…är mycket för stridsekonomi. 
…föredrar att föra en defensiv strid. 
…bär spår av Grand Strategy det vill säga kraftsamling på sjö och Englands position som  

kolonialmakt. 
…försöker att blidja USA i syfte att bibehålla en bra relation. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 200100614   
Kd 828 Robin Sääsk  25 (  ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
Kopplat till strategisk kultur, hur mycket likheter har Kitson med sin kulturstrategiska 
stereotyp? 
 
Användande av historiska lärdomar och deras applikation på genomförandet av krigföring – 
Kitson använder sig väldigt mycket av både sin egen och andras historia för att beskriva 
counterinsurgency. Detta gör honom till en otroligt bred författare med ett stort djup. Det är 
inte så att han helt förlitar sig av historien för att applicera den fullt ut på nutida konflikter. 
Han trycker hela tiden på den komplexitet som omgärdar varje situation. På ett skickligt sätt 
använder han sig dock av historien som ett ramverk att utgå ifrån i genomförande av 
operationer. Han använder sig också av historien för att hitta indikatorer på hotbilder som kan 
uppstå i framtiden. Detta ser jag som en väldigt stark fördel för hans bok. 
 
Lös användning av doktrin och andra mönster till fördel för situationsanpassning – Kitson 
förkastar strikta mönster. Han belyser genom flera exempel däremot på sätt som man kan 
nyttja inom armén för att samverka med civila motsvarigheter för att tillsammans kunna ha en 
gemensam lägesbild och sträva mot samma övergripande mål. Han säger också själv att 
framtiden är okänd så det man kan göra är att skapa tidigare nämnda ramverk som sedan kan 
användas i olika kontexter och utökas på olika sätt beroende faktorer som är specifika för en 
särskild insats. Han sätter ofta upp faktorer som kan vara viktiga i beaktande utan att för den 
sakens skulle låsa tankegångar. 
 
Samordning med civil politik – Som så ock den brittiska strategiska kulturen främjar så 
genomsyras Kitsons bok om idéer och motivationer till samverkan mellan den militära och 
den civila politiska sfären. 
 
Stridsekonomi – Detta är också en punkt som tas upp i boken. Det trycks på vikten av att 
effektivisera användandet av de enheter man har och även på att inte kraftsamla för mycket i 
ett område. 
 
Defensiv doktrin – Mycket av idéer som har förespråkats bygger på skyddandet och 
välmåendet hos lokalbefolkningen. Mycket beror på att de behövs för informationsinhämtning 
samt att deras stöd är viktigt. Detta ger vissa tendenser till defensivitet. Dock vill jag starkt 
påpeka att detta är fel på något sätt. Det är mer ett konstaterande att Kitson sammanfaller med 
den kulturstrategiska brittiska stereotypen på denna punkt. 
 
Spår av Grand Strategy det vill säga kraftsamling på sjö och Englands position som  
Kolonialmakt – Jag har inte hittat några tendenser till att Kitson försöker få England till att 
kraftsamla till sjöstridskrafter. Dock bör hänvisas till bokens syfte; Att förbereda armén. 
 
Försök att blidja USA – Kitson skriver en rad idéer i sin bok och lägger vid ett fåtal tillfällen 
fram idéer om att även USA skulle kunna gynnas av dessa idéer. Det finns ju ett samband där, 
men då får vi också ha i åtanke att Kitson samverkade en hel del med amerikaner när han 
skrev denna bok. 
 
Slutsatsen är faktiskt att Kitson är övervägande brittisk, på ett väldigt bra, enligt mig, sätt. 
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I vilken utsträckning kan Kitson verka vara tendensiös? 
 
Jag har inte hittat några speciella tendenser som är av stor vikt att skriva ner. En är ända av 
relevans. Och det är att Kitson tenderar att vara väldigt bra, djup och pedagogisk. 
Att vissa av idéerna och kontexterna är mer applicerbara under en kontext av hot om invasion 
av en sovjetisk armé in i Europa och nukleär förintelse. Dock är dessa teorier mycket 
intressanta och vem säger att vissa delar dessa inte kommer att bli relevanta i framtiden om än 
i en lite förändrad kontext, med nya faktorer att ta i beaktande. 

4.3 Den franska kulturstrategiska stereotypen och Galula 
 
Vad karaktäriserar den franska strategiska kulturen och i förlängningen dess stereotyp? 
 
Den franska stereotypen följer nedanstående punkter. 
 

 Possibilism – Den stereotype fransmannen vill omvända lokalbefolkningen och 
kontrollera den för sina egna syften. 

 Påföra sina värderingar och normer – Befolkningen i länder man kontrollerar ska 
enligt den stereotype fransmannen assimileras. 

 Människosyn - Den franska stereotypen ser det franska folket och fosterlandet som 
viktigast och vill därför kontrollera befolkningen och tar mindre hänsyn till 
lokalbefolkningen. 

 Bibehållande av stormaktsstatus – Den franske stereotypen ser det som viktigt att 
upprätthålla den franska stormakten. 

 Defensiv doktrin – Den stereotype fransmannen föredrar defensiv strid. 
 Universalism – Den franska stereotypen beskriva allrådande riktlinjer eller kan vissa 

åtgärder ses som insatsspecifika. 
 
Kopplat till strategisk kultur, hur mycket likheter har Galula med sin kulturstrategiska 
stereotyp?  
 
Även om Galula inte alltid säger det rakt ut så är han en fransman som tjänar kolonialmakten 
Frankrike med deras värderingar. Det bör has i åtanke. Inte för att han nödvändigtvis helt 
stödjer dessa värderingar, vilket jag övrigt ej kan påvisa.  
 
Possibilism  – Det finns tydliga tecken på att Galula, även om han personligen inte direkt 
uttrycker det, genom sina principer leder till att kontrollera Vietnam och dess resurser för 
Frankrikes räkning som till exempel Nagl uttryckte i och med Frankrikes vilja att kunna 
exportera ris. Frankrikes hela syfte med kolonier var ju starkt kopplat till ett försök att skapa 
välstånd i fosterlandet. 
 
Människosyn – Galula uttrycker inte sin vilja eller motvilja till att bönder ska förlora sin mark 
och bli någon sorts slavar för den franska statens räkning. Ändå tycker jag att vi ska ha det i 
åtanke eftersom Galula uttrycker att befolkningen ska kontrolleras. Befolkningen som Nagl 
uttrycker det ska ju ”assimileras” för att tjäna Frankrike vilket också betyder att de ska anta 
Franska värderingar. Detta vill jag trycka på som en viktig punkt att tänka på när man läser 
hans bok. 
 
Bibehållande av stormaktsstatus – Ja, inga tvivel om den saken. 
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Defensiv tradition – Mycket av krigföringen som beskrivs bygger på att vara defensiv i och 
med att skydda lokalbefolkningen och långsamt sprida sin kontroll. I och för sig ska man även 
ha rörliga styrkor som kan sättas in snabbt. På denna punkt vågar jag inte säga om det faktiskt 
är ”särskilt franskt” utan bara något som kommit fram genom en raffineringsprocess genom år 
av fransk erfarenhetsansamling inom upprorsbekämpning. 
 
Universalism – Liksom Jomini försöker även Galula sig på att skapa enkla steg för hur ett 
uppror ska pryglas. Oftast ackompanjeras dock olika åtgärder av fördelar och nackdelar. 
 
I vilken utsträckning kan Galula verka vara tendensiös? 
 
Boken är av ringa längd och har tydliga joministiska drag. Detta gör boken tilltalande 
eftersom vem som helst kan lyfta upp den och snabbt skapa sig en bild av vad man, om än i 
stora drag, i upprorsbekämpning bör tänka på. Trots denna positiva bedömning vill jag att det 
tydligt ska framgå att det faktiskt finns vissa risker med dess förföriska lättsvaldhet. Som 
Black ansåg i min beskrivning av den strategiska kulturen så ger en enkel beskrivning ofta en, 
ibland falsk, känsla av att man förstår något. Det kan vara särskilt farligt i den komplexa 
kontext som faktiskt omgärdar COIN. Alla olika missioner är ju inte heller exakt lika. Därför 
tror jag det kan finnas en risk med applicera för mycket av Galulas idéer out of context, så att 
säga. Det som är viktigt att ha i åtanke är följande; 
 

 Frankrikes roll som kolonialmakt 
 Koloniernas syfte som resurskällor och påföljande människosyn 
 Universalismen och dess tendens till förenkling 

 
Och till sist en fråga jag själv ställt mig: Kan man lyckas med att helt få slut på viljan till 
motstånd hos ett folk som har förlorat sina ägor, och sen tvingats ägna sina liv åt att arbeta för 
att skapa välstånd för människor i ett land långt bort som inte ens skänkt en tanke tillbaka? 

4.4 Diskussion av resultatet 
 
Nagl 
 
Hos Nagl hittade jag avsevärt fler saker som pekade på att han var oamerikansk. Detta tror jag 
till stor del har berott på att Nagls bok var uppbyggd på ett helt annat sätt än Galulas. Galulas 
bok handlade till större del om tillvägagångssätt inom COIN och var på det sättet mer en 
manual över hur man bekämpar uppror. Nagls bok syftade mer till att kritiskt granska och visa 
på hur olika arméer anpassar sig till nya situationer (I detta fallet COIN). Därför upplevs 
underlaget inte lika färgat. 
Samtidigt vet jag inte exakt vilka val och avgränsningar Nagl gjorde när han valde vad han 
skulle uttrycka i sin bok. Det kan ju ha varit så att han vinklat studien för att uppnå personliga 
syften. Med detta menar jag att han kan ha valt att presentera citat och åsikter i sin bok som 
spelat honom i händerna medan han valt bort fakta som pekat på att han själv har haft fel. Det 
är väldigt lätt att bli hemmablind och i och med att Nagl förespråkar det synsättet på 
upprorsbekämpning som vi lärt oss inom Försvarsmakten är det lätt att ta det vi anser rätt för 
givet. 
Jag får även påpeka att eftersom jag formulerade analysverktyget så kan resultatet ha färgats 
av detta. Detta innebär också att jag redan i förväg har skapar ett mentalt filter. Jag kanske 
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således omedvetet söker efter indikatorer som bekräftar min redan förutfattade mening eller 
sorterar in saker som jag hittar i litteraturen under rubriker bara för att jag kan göra detta. 
 
Kitson 
 
Jag hittade på de flesta punkter överensstämmelser med den brittiska stereotypen. Kanske är 
den brittiska strategiska kulturen bra i en COIN kontext, då den faktiskt har utvecklats under 
en lång historia av Brittiska inblandningar i lågintensiva konflikter. Hur som helst får det mig 
att känna en känsla av att Kitson är bra. Liksom Nagl blir mina punkter som jag analyserar 
Kitson med färgande på resultatet.   
 
Galula 
 
Många av sambanden jag har hittat mellan författaren och den strategiska kultur de 
härstammar från kan vara rent spuriösa. Detta beror till stor del på att jag faktiskt inte är helt 
insatt i den kontext som de olika författarna agerade i. Jag vet till exempel inte vilka 
beslutsunderlag som Galula grundade sig på när han bestämde sig för att ta med en viss faktor 
i boken eller för att uttrycka sig på ett visst sätt. Galulas verk är ju även översatt till engelska. 
Detta innebär att det finns en risk att vissa ord inte översatts till sin fullständiga motsats i 
franskan. 
Som innan är ett potentiellt problem att när jag själv har bestämt mig för att skapa en lista 
med olika bedömningspunkter. 

4.5 Behov av vidare forskning 
 
Denna forskning har enbart skrapat på ytan och haft begränsad litteratur och källor. Det skulle 
vara bra med en vidare forskning som mer kraftsamlar på att sätta sig in i de kontexter som de 
olika författarna befann sig i. Jag har enbart tagit upp en rad faktorer som jag ansåg viktiga. 
Eftersom världen är komplex behövs det således mer och djupare forskning. Jag tycker 
slutligen att även annan litteratur om COIN eller andra ämnen skulle kunna värderas på 
liknande sätt. Alla skriver för olika syften, alla är vi olika, även om vi alla, i grund och botten 
är människor. 
 

”The officers must love the men under their command. As regards sick 
armymen or invalids, the officers must look after them and inquire into their 
health. The commanders and political commissars must be the brothers, sisters 
and friends of the soldiers. So long as they are not so, they have not yet fulfilled 
their tasks. Only when officers are close to their soldiers like the limbs of the 
same body, can the soldiers love the officers like their kith and kin. Only so can 
the instructions, orders and plans from higher ranks be actively and strictly 
implemented by the armymen.”101 

                                                
101 Ho Chi Minh s. 72 
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