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Sri Lanka har varit skådeplatsen för ett av nutidens blodigaste och längsta uppror. LTTE 

bedrev ett uppror med en separatistisk målsättning att skapa en egen Tamilsk stat på norra Sri 

Lanka. LTTE hade segern inom räckhåll 2006, men den Singalesiska regeringen lyckades 

vända LTTE framgång. En regeringsoffensiv 2008-2009 resulterade i ett totalt militärt 

nederlag för LTTE. David Galulas teorier kring COIN har influerat författarna till FM 3-24. 

FM 3-24 tillsammans med författarna Nagl och Kilcullen kan ses utgöra den nutida 

dominerande teoribildningen kring COIN vilket benämns som people-centric COIN. People-

centric har som målsättning att bryta konnektiviteten mellan insurgenten och 

lokalbefolkningen. Kritiker mot FM 3-24 anser att doktrinen är för tandlös och vill istället 

fokusera på att nedkämpa insurgenten. Denna teoribildning benämns enemy-centric COIN 
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1. Inledning 

Sir Lanka har varit skådeplats för flera blodiga och långvariga uppror. Liberation Tigers of 

Tamil Eelam (LTTE) har länge kämpat för en autonom tamilsk stat. LTTE:s väpnade uppror 

började 1983 och var länge mycket framgångsrikt. 2006 tillmötesgick Sri Lankas regering 

många av LTTE:s krav. Bland annat beviljades LTTE ett eget styre över Jaffna halvön. Dock 

valde LTTE att fortsätta och intensifiera den väpnade kampen mot Sri Lankas regering i syfte 

att nå ett avgörande. Seger och frihet var då inom räckhåll för tamilerna. Trots detta lyckades 

Sri Lankas regering att reorganisera och återhämta sin militära förmåga för att så småningom 

återta initiativet. Efter en på många sätt brutal offensiv i norra Sri Lanka 2008-2009 var LTTE 

slutligen militärt besegrat i maj 2009 och hela Sri Lanka var under regeringens kontroll. Det 

som gör Sri Lanka intressant att studera ur ett vetenskapligt perspektiv är: 1. Det resulterade i 

militär seger, 2. Ett nutida exempel på framgångsrik COIN operation, 3. Kampanjen verkar, 

efter den preliminära granskningen, avvika från den dominerande teoribildningen för 

framgång i COIN. 

 

Denna uppsats innehåller inget färdigt koncept för seger i Counterinsurgency warfare 

(COIN). Uppsatsen avser istället att problematisera och kritisera den rådande trenden inom 

COIN som kan generaliseras till att definieras som people-centric COIN. Sri Lanka kommer 

att användas som exempel på att det finns distorsion till den rådande trenden inom COIN. 

 

David Galula framhåller att den grundläggande tanken med COIN är tämligen enkel ”Build 

(or rebuild) a political machine from the population upward”
1
 Trots enkelheten har nutidens 

erfarenheter från COIN operationer visat på många djupa och svåra problem, när tankar skall 

omsättas till ett praktiskt genomförande av COIN operationer. 2000-talets COIN operationer i 

Afghanistan och Irak kan utgöra exempel på praktiska problem vid genomförandet. USA:s 

militära styrkor var både utrustade, organiserade och tränade att utkämpa avgörande slag i ett 

högintensivt mellanstatligt konventionellt krig. Den verklighet som mötte de amerikanska 

soldaterna i Afghanistan och Irak var diametralt motsatta jämfört med bilden av 

konventionellt krig. Soldaterna var tränade och utrustade för att snabbt utmanövrera och med 

överlägsen eldkraft nedkämpa motståndaren. Problemet är att i COIN är soldatens viktigaste 

                                                 

1
 Galula, David, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, Praeger Security International, Westport, 

2006 (1964), s.95 
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tillgång inte automatkarbinen utan förmågan att influera och påverka lokalbefolkningen. 

Enligt Galula är soldaten en bärare av propaganda eller en utövare av praktisk politik.
2
  

 

USA:s problem att nå framgång i Irak och Afghanistan öppnade för nytänkande och 

förändring. För att hantera dessa konflikter som var allt annat än högintensiva mellanstatliga 

konventionella krig togs en ny doktrin fram kring COIN nämligen Field Manual 3-24: 

Counterinsurgency (FM 3-24). Redan i förordet kan den nya synen på COIN skönjas som ett 

mer komplext fenomen än konventionellt krig ”this manual provides the guidelines needed to 

succeed in operations that are exceedingly difficult and complex”
3
 Det är sannolikt denna 

komplexitet som har genererat ett nyvaknat intresse för att studera COIN. Detta nyvaknande 

intresse för COIN har resulterat i en flodvåg av böcker och artiklar kring ämnet. Emellanåt 

har tonläget vara högt mellan olika författare. Därtill kan en polarisering skönjas av tankarna 

och teoribildningarna kring COIN. Detta kan vara ett resultat av behovet att höras i ett trångt 

forskningsfält.  

 

David Kilcullen är en flitig författare av både böcker och artiklar inom ämnesområdet COIN. 

Han har även varit senior rådgivare åt både general Petraeus och general McChrystal. 

Kilcullen skriver: 

Some armchair chicken hawks […] have argued that, contrary to recent evidence, you can 

indeed kill your way out of an insurgency, and have even suggested that an intensely brutal and 

violet approach is the quickest and best way to suppress an insurgency.
4
  

Vidare argumenterar Kilcullen att dessa ”armchair chicken hawks” har två favoritexempel 

från Nazityskland och Romarriket som skall belysa att den enklaste vägen till militär seger i 

COIN är att nedkämpa insurgenterna. Dessa favoritexempel är både förenklade och felaktiga 

enligt Kilcullen.
5
 

 

Vid en generalisering av tankar och teoribildningar kring COIN kan detta område grovt delas 

in i två kategorier nämligen: enemy-centric och people-centric COIN.  

 

                                                 

2
 Galula, 2006 (1964), s.62 

3
 FM 3-24, Counterinsurgency, Headquarters department of The Army, Washington DC, 2006, s.Foreword  

4
 Kilcullen, David, Counterinsurgency, Oxford University Press, New York, 2010, s.5 

5
 Ibid, s.5 
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De utmärkande draget i enemy-centric eller attrition COIN är fokuset på att fysiskt bekämpa 

insurgenten. Genom fysisk utnötning skall upproret kväsas. Konflikten har en hög grad av 

militär lösning. En metod är dekapitering av ledarstrukturen i en upprorsrörelse. Genom 

omfattande underrättelseverksamhet skall ledarna fysiskt lokaliseras för att därefter bekämpas 

med drönare, attackflyg eller specialförband. En annan metod är att ingjuta fruktan i 

lokalbefolkningen genom att behandla den mer brutalt än vad insurgenterna behandlar dem. 

Genom fruktan för repressalier skall lokalbefolkningen välja att utlämna eller avslöja 

insurgenten. En tredje mer extrem variant av enemy-centric COIN är att inte göra särskillnad 

på lokalbefolkningen och insurgenten. Befolkningen och insurgenten skall bekämpas 

utskiljningslöst i syfte att kväsa upproret.   

 

De utmärkande dragen för people- eller population-centric COIN är fokuset på befolkningen 

och bryta konnektiviteten mellan befolkningen och insurgenten. Ett problem vid 

genomförande av en COIN operation är svårigheten att lokalisera, identifiera och bekämpa 

insurgenten eftersom insurgenten döljs i och skyddas av lokalbefolkningen. För att använda 

en analogi: insurgenten är likt gas flyktig och svårfångad. Däremot är lokalbefolkningen 

förhållandevis stationär och är således möjlig att både lokalisera och påverka. Målsättningen 

är att minst göra lokalbefolkningen neutral men helst skall lokalbefolkningen vara positiv till 

både den legala regeringen och den intervenerande styrkan. Andra tydliga drag är synen att 

konflikten har en politisk lösning. Lösningen på konflikten är att mer fokusera på att åtgärda 

rotproblemet och mindre på att bekämpa symtomen (insurgenten). För att åtgärda 

rotproblemet behövs en bredare ansats än det rent militära bidraget. Insurgenten skall 

neutraliseras eller marginaliseras inte nödvändigtvis nedkämpas. En mer extrem variant av 

people-centric COIN är att bryta konnektiviteten mellan insurgenten och lokalbefolkningen 

genom att omflytta och tömma hela områden på lokalbefolkning. 

1.1 Problematisering 

Conrad Crane är en av ledande författarna bakom FM 3-24. Inför skrivandet av FM 3-24 

valde författarna att studera bland annat David Galulas Counterinsurgency Warfare. Enligt 

Crane kom Galulas tankar och teorier att ha en avgörande påverkan på FM 3-24 ”Galula was 
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probably the most influential ’dead theorist’ on the writers”
6
 Vilket även understryks i 

förordet till FM 3-24 ”[…] none was as important as David Galula’s Counterinsurgency 

Warfare […]”
7
 Dock är det märkligt att Galulas teorier används som grund för FM 3-24 

eftersom Galulas teorier är baserade på erfarenheter från det franska misslyckandet att kväsa 

upproret i Algeriet. Därtill var upproret i Algeriet ett inomstatligt kolonialt franskt problem 

för drygt 50 år sedan.  

 

Den brittiska segern över den Maoistiska gerillan i Malaya används ofta som det goda 

exemplet och argumentet för att people-centric COIN fungerar i praktiken.
8
 Dock är även 

detta exempel över 50 år gammalt. Är den misslyckade COIN operation i Algeriet och den 

framgångsrika COIN operationen i Malaya bevis på att people-centric COIN fungerar i 

praktiken och kan således utgöra empiri och ryggrad för dagens dominerade teoribildning 

inom COIN? Eller finns det exempel som stöder andra teoribildningar inom COIN och kan 

således skapa distorsion i teoribildningen kring COIN? Sri Lankas militära seger över LTTE 

blir således intressant att studera eftersom kampanjen verkar har genomförts i kontradiktion 

mot den dominerade teoribildningen inom COIN.     

 

Det vetenskapliga problemet är: Vilken bakomliggande teoribildning var dominerande i Sri 

Lankas COIN kampanj 2008-2009 som resulterade i ett militärt nederlag för LTTE? People-

centric eller enemy-centric COIN teori?  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att problematisera och kritisera de idag dominerande grundtankarna 

inom västerländsk upprorsbekämpning.   

1.3 Frågeställningar 

 Vilka är det huvudsakliga tankarna som karakteriserar people-centric respektive 

enemy-centric COIN teori? 

 Hur genomförde Sri Lankas regering den kampanj som resulterade i att LTTE militärt 

besegrades 2009?  

                                                 

6
 Rid (red), Thomas, & Keaney, Thomas (red), Understanding Counterinsurgency: Doctrine, operations and 

challenges. Routledge, New York, 2010, s.61 
7
 FM 3-24, 2006, s.xix 

8
 Connable, Ben & Libicki, Martin, C., How Insurgencies End, RAND Corporation, Santa Monica, 2010, s.211 
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 Till vilken teoribildning kan Sri Lankas kampanj mot LTTE kategoriseras? (people-

centric eller enemy-centric) 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad att avhandla den militära bidraget till en COIN operation.  

Empirin är tidsmässigt avgränsad till att beskriva den Singalesiska regeringens slutoffensiv 

mot LTTE 2008-2009.
9
. Det är offensive som är avgörande för kriget och således intressant 

att studera. 

1.5 COIN i Sri Lanka: ett kontroversiellt ämne  

Att studera COIN ger en inblick i en praktik som ibland är allt annat än humanitär och etisk. 

Detta är särskilt viktigt att ha i bakgrunden under läsningen av denna uppsats. Den 

Singalesiska regeringens kampanj mot LTTE var synnerligen brutal och våldsam. LTTE:s 

uppror var likaledes en praktik kantat av självmordsdåd och bekämpning utan en distinktion 

mellan civila och militära mål. FN har tillsatt en kommitté som ska undersöka om det har 

begåtts krigsbrott i Sri Lanka. Vilket kan misstänkas vid studier av ögonvittnesskildringar, 

filmer och rapporter. Detta gör ämnet mycket kontroversiellt. Författaren vill vara tydlig med 

att valet av fallstudie inte på något sätt förespeglar den egna synen på hur COIN ska 

genomföras. Utan är en rent vetenskapligt studie i syfte att kritisera den dominerande 

teoribildningen inom COIN.  

1.6 Tidigare forskning 

Varför studera hur Sri Lanka regering besegrade LTTE 2009? RAND har utgivit monografin 

How Insurgencies End. Monografin har som ansats att beskriva och förklara olika slut på 

uppror i syfte att utgöra bas för fortsatt strategisk och operativ analys. RAND använder både 

en kvantitativ och en kvalitativ metod för att studera 89 olika uppror i syfte att lyfta fram 

viktiga faktorer som kan förklara varför uppror slutad som de gjorde. RAND delar in 

utgången av uppror i fyra kategorier: regeringsseger, insurgentseger, delad seger och ej 

avgjorda/ fortsatt pågående uppror. Intentionen med uppsatsen är att studera COIN 

perspektivet och vad som leder till seger i COIN, vilket gör de uppror som resulterade i en 

regeringsseger mer intressanta.
10

  

                                                 

9
 Den Singalesiska regeringens offensiv 2008-2009 samt initiala operationer 2007 benämns ofta som Det fjärde 

Eelam kriget i litteratur och artiklar. 
10

 Connable & Libicki, 2010, s.157ff 
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RAND:s beskrivning av konflikten: 2002, 26 år in i konflikten beviljade den Singalesiska 

regeringssidan Tamilerna visst självstyre på Jaffna halvön. Det var tydligt att LTTE hade nått 

till konfliktens tipping point
11

. LTTE hade då fortfarande en avsevärd militär styrka och nu 

hade LTTE även uppnått möjligheten till ett eget självstyre på Jaffna halvön. Trots detta 

lyckades regeringssidan återfå den politiska viljan tillsammans med att den militära förmågan 

reorganiserades och stärktes. 2008-2009 genomförde således regeringssidan en militär 

kampanj som resulterade i att LTTE krossades militärt, LTTE:s ledare Velupillai Prabhakaran 

dödades, ställföreträdaren tillfångatogs och hela Sri Lankas territorium stod under 

regeringssidans kontroll. Således har regeringssidan nått till en positiv tipping point i 

konflikten.
12

  

 

Ur How Insurgencies End ”Sri Lanka and the LTTE. It is also interesting to look at cases in 

which the insurgency retained a sizable public following but still suffered military defeat.”
13

 

Det som fångade intresset och bidrog till valet att studera Sri Lankas sista kampanj 2008-2009 

mot LTTE, vilket ofta benämns fjärde Eelam kriget, var att regeringssidan besegrade LTTE 

militärt. Detta är i kontradiktion mot den nu rådande tanketrenden inom COIN, som 

företrädas av Kilcullen, Nagl och FM 3-24.  

1.7 Definitioner 

Counterinsurgency (COIN): COIN kan översättas till upprorsmotverkan eller 

upprorsbekämpning. Dock bibehålls det engelska uttrycket i uppsatsen eftersom det används 

som begrepp i Försvarsmakten. Galula skriver ”counterinsurgency exist solely as a reaction 

to an insurgency, the counterinsurgent´s problems and operations can be best understood in 

the light of what prompts them.”
14

 COIN existerar endast som en motreaktion till uppror. 

Således måste uppror beskrivas för att rudimentärt förstå COIN.  

  

Uppror: Uppror är en översättning av insurgency. Galulas definition på insurgency är ”is a 

protracted struggle conducted methodically, step by step, in order to attain specific 

                                                 

11
 Tipping point: en händelse som får konflikten att väga över och sannolikt resultera i en seger.  

12
 Connable & Libicki, 2010, s.31ff 

13
 Ibid, s.157ff 

14
 Galula, 2006 (1964), s.29 
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intermediate objectives leading finally to the overthrow of the existing order.”
15

 Utifrån ett 

mål, medel och metod resonemang kan insurgency definieras som metoden, där målet är att 

störta den sittande regeringen och medlet är strategisk användande av våld. Därtill finns det 

ett antal närstående synonymer med insurgency som exempel: small wars, rebellion, uprising, 

terrorism, guerrilla wars, peoples wars, wars of national liberation, partisan wars. Samt 

närstående synonymer när insurgency används som metoden: irregular warfare, asymmetric 

warfare, counterterrorism warfare etc.
16 

 

 

Konnektivitet: Konnektivitet är en översättning av connectivity. Begreppet connectivity 

används bland annat inom nätverksteknik och beskriver nivån på en dators eller applikations 

möjlighet och förmåga att ansluta till andra datorer eller nätverk.
17

 Därtill beskriver 

connectivity även anslutningens robusthet. Författaren har valt att lånar begreppet connectivity 

och skapa ett eget begrepp inom COIN för att beskriva den emotionella och kognitiva 

förbindelsen mellan lokalbefolkningen och insurgenten. 

1.8 Källkritik 

Innan undersökningen är det viktigt att låta materialet genomgå en källkritisk granskning. 

Granskningen utgår från de källkritiska kriterierna: äkthetskriteriet, samtids-, tids eller 

närhetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet och kontextkriteriet.
18

  

 

Studien av Sri Lankas slutkampanj mot LTTE blev svårare än vad den preliminärt studien 

indikerade. Källmaterialet kring Sri Lanka består av: 1. Rapporter publicerade av icke statliga 

organisationers, som är en sammanställning från intervjuer och ögonvittnesskildringar av 

människor drabbade av övergrepp och krig, 2. Sri Lankas regerings officiella dokument 

publicerade på officiella hemsidor. Material som publiceras på Sri Lankas regering och icke 

statliga organisationers officiella hemsidor kan antas som är äkta, det finns inget som tyder på 

motsatsen. Däremot upptäcktes problem när materialet ställs mot samtids-, tids-, eller 

närhetskriterierna. Problemet finns på Sri Lankas regerings hemsidor. Artiklar som beskriver 

                                                 

15
 Galula, 2006 (1964), s.2 

16
 Snyder, Craig A.(red), Contemporay Security and Strategy, 2. Ed, Palgrave Macmillan, New York, 2008 

(1999), s.183f 
17

 http://dictionary.reference.com/browse/Connectivity+, 20110323 
18

 Hallenberg, Jan & Ring, Stefan & Rydén, Birgitta & Åselius, Gunnar, Om konsten att tänka, granska och 

skriva på ett vetenskapligt sätt: En introduktion i metodlära, FHS, Stockholm, 2008, s.41 

 

http://dictionary.reference.com/browse/Connectivity
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operationerna är ibland uppdaterade upp till två år efter operationens avslut. Vad kan detta 

bero på? En förklaring kan vara att grundmaterialet behövde tid för att sammanställas. En 

troligare förklaring är att det finns moraliska betänkligheter i genomförandet av 

slutoffensiven. Detta ger problem när materialet ställs mot tendenskriteriet. 

 

Artiklar publicerade på det Singalesiska försvarsministeriets hemsida korrelerar inte helt med 

artiklar och rapporter publicerade av andra internationella organisationer. Detta var 

problematiskt när empirin skulle lyftas fram ur olika dokument. Samtidigt är det bra att 

materialet inte lider av beroendekriteriet genom att hämta empiri från olika källor. Sri Lankan 

Army(SLA) förbandsrörelser kan antas är rättvisande om man bortser från problematiken med 

att återge krigets kaos. Däremot är den taktik och metod som SLA eliminerade LTTE med i 

många fall felaktigt beskrivet i de Singalesiska officiella källorna. Många oberoende rapporter 

tillsammans med mängder av bilder och filmklipp emotsäger den Singalesiska officiella 

bilden. Detta gör att Sri Lankas regerings dokument kan anses vara tendensiöst i många fall. 

Sri Lankas regering vill berätta sanningen men inte hela sanningen. Regeringssidan kan ha 

brutit mot både folkrätten och mänskliga rättigheter. Vid studier av rapporter från andra 

internationella organisationer tyder det på att så är fallet, detta var problematiskt. Således är 

händelseförloppet författarens tolkning av de olika källorna. Detta kommer att ytterligare 

diskutera i diskussionskapitlet. 

 

För att stärka tolkning av händelseförloppet har jag valt att återge en artikel som V. K. 

Shashikumar har publicerat i Indian Defence Review. Syftet med att återge V. K. 

Shashikumar artikel är att ge en annan författares perspektiv och analys på hur Sri Lankas 

regering besegrade LTTE.  

 

Källorna kan dock sammantaget anses vara tillräckligt tillförlitliga för att svara på frågan: Till 

vilken teoribildning kan Sri Lankas kampanj mot LTTE kategoriseras? (people-centric eller 

enemy-centric). Det är möjligt att stärka empirin med egna intervjuer och egen forskning i 

krigsdagböcker och arkiverade meddelanden men hindrades av ekonomiska, språkliga och 

tidsmässiga skäl. 
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1.9 Metod 

Hur ska undersökningen genomföras? Den metod som har valts för undersökningen är en 

kvalitativ innehållsanalys. Vad är en kvalitativ undersökning?  

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ofta ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk till sin art
19

 

En kvalitativ undersökning är mer fokuserad på att studera ord än siffror. Olika metodval 

inom kvantitativ forskning kan vara deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, 

fokusgrupper, språkbaserade metoder och insamling och kvalitativ analys av texter och 

dokument.
20

. En kvalitativ undersökning kan översiktligt beskrivas bestå av sex steg 

nämligen: 1. Generella frågeställningar (forskningsfrågor), 2. Val av relevanta platser och 

undersökningar, 3. Insamling av relevanta data, 4. Tolkning av data, 5. Begreppsligt och 

teoretiskt arbete, 6. Skriva forskningsrapport. Ibland kan det vara svårt att erhålla ett resultat 

vilket kan härledas till att de initiala forskningsfrågorna inte var exakta nog för att kunna 

studera det fenomen som ville undersökas. Detta kan innebära att forskningsfrågorna behöver 

finstämmas eller ändras. Därefter måste en ytterligare insamling av data ske vilket ger en loop 

mellan steg 5 och 4 ända tills ett resultat kan genereras.
21

 

 

I kvalitativ samhällvetenskaplig forskning är kontexten i vilken människor och organisationer 

verkar viktig för att förstå helheten av de sociala miljöerna och skeendet.
22

 Det finns en 

inbyggd paradox i förståelsebaserad forskning nämligen den så kallade hermeneutiska cirkeln: 

att förståelse för detaljerna kräver förståelse för helheten, samtidigt som förståelsen för 

detaljerna konstituerar förståelsen för helheten.
23

 En av uppgifterna blir således att förklara 

hur detaljerna och helheten hänger ihop. 

 

Vilka metoder är lämpliga att använda för studien? Ett historiskt skeende kan exempelvis 

studeras genom kvalitativa intervjuer, språkbaserade metoder eller insamling och kvalitativ 

analys av texter och dokument. I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskrivs tre olika 

synsätt för att kunna tolka dokument utifrån en kvalitativ analys av texter och dokument. Det 

                                                 

19
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2009(2001), s.249 

20
 Ibid, s.251 

21
 Ibid, s.252ff 

22
 Ibid, s.265f 

23
 Molander, Joakim, Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.167 
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tre synsätten är kvalitativ innehållsanalys, semiotik och hermeneutik.
24

 Andra metoder kan 

vara kvantitativa studier och analys av statistik. 

 

Varför är en kvalitativ innehållsanalys lämplig som metod? Denna metod är lämplig när olika 

dokument skall användas som datakälla. Med dokument menas den mångfald av källor som 

redan är producerade, allt från personliga brev, officiella dokument från myndigheter, 

arbetsdokument, tidningsartiklar, artiklar på Internet till fotografier. Nackdelen med denna 

metod är att veta när alla dokument som är relevant för undersökningen är hittade. 

Tidsfaktorn för undersökningen blir ofta avgörande som gräns för volymen av dokument. 

Som yttre ramar för att klassificeras som dokument anger boken Samhällsvetenskapliga 

metoder att material: 1. Kan läsas, 2. Inte har skapats speciellt i samhällsvetenskapligt syfte, 

3. Finns bevara och tillgängligt för en analys, 4. Är relevant för en samhällsvetare.
25

  

 

Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att hitta det bakomvarande temat i texten. I förväg 

definieras ett antal kategorier. De olika kategorierna beskrivs genom att nyttja olika 

indikatorer som är framtagna ur teorin. Vid innehållsanalys söks det centrala temat genom att 

leta efter indikatorer i källorna för det ena eller den andra kategorin.
26

 Metoden tar sin 

utgångspunkt i exempelvis teorier. Respektive tema hämtar sin karakteristik ur respektive 

teoribildning. Därefter skapas en kodtabell. Ett generellt exempel på kodtabell är 

indikatorerna A, B, C definierar tema ett, medan indikatorerna D, E, F definierar tema två. I 

en kvantitativ undersökning kan en indikator motsvaras av ett ord. En kvantitativ 

innehållsanalys av en text kan exempelvis resultera i antalet gånger ett ord förekommer i en 

text. I en kvalitativ innehållsanalys är det svårare att definiera indikatorerna lika exakt. Det är 

därför enklare att använda variabler i kodschemat i en kvalitativ undersökning. Varje variabel 

delas upp i en a och b variabel där a och b är kopplat till ord, begrepp, centrala tankar, teorier 

eller idéer i respektive överordnat tema.
27

 

 

Vilka problem finns det med att använda innehållsanalys som metod? Vid framtagandet av 

kodschemat för innehållsanalys ger variablerna och dess karakteristik utrymme för tolkning. 

                                                 

24
 Molander, 2003, s.367 

25
 Ibid, s.356f 

26
 Bryman, 2009(2001), s.368f 

27
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 

Studentlitteratur, Lund, 2000, s.59ff 
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Det är en tolkning av teorin som ger underlag för variablerna men även en tolkning av 

dokument som ger underlag för analysen. Således kan fördomar och förutfattade meningar 

vara ett problem om det påverkar tolkningen av teori och dokument. Under uppsatsprocessen 

identifierades två egna perspektiv på ämnet som var problematiska: 1. Initialt var författarens 

syn på COIN i stora drag överstämmande med people-centric COIN, 2. Att Sri Lanka 

uppnådde en militär seger över LTTE. En lösning var att under hela uppsatsprocessen 

reflektera kring dessa perspektiv. Ett annat mindre problem är den rent språkliga aspekten. 

Variablerna är på svenska medans dokumenten i huvudsak är på engelska. Detta kan ge viss 

fluktuationen eftersom det ibland är svårt att exakt översätta ett engelskt ord till ett svenskt 

ord.  

 

Hur ska metoden tillämpas i den här undersökningen? Följande avsnitt är en disposition och 

en beskrivning av den anpassad forskningsmetod för studien utifrån en generell metod 

kvalitativ innehållsanalys. 

1.10 Disposition 

Teorikapitlet skall svara på frågan: Vilka är det huvudsakliga tankarna som karakteriserar 

people-centric respektive enemy-centric COIN teori? Teorikapitlet inleds med att beskriva 

respektive teoribildning utifrån ett urval av böcker och artiklar. Därefter genomförs en 

reflektion kring det militärteoretiska begreppet seger och kopplingen till COIN. Därpå följer 

några centrala tankar i Galulas teorier. Teorikapitlet innehåller även en viss problematisering 

och kritik mot respektive teoribildning. Slutligen operationaliseras teorin genom att skapa en 

kodtabell av variabler som är uppdelad och kopplat till respektive tema enemy-centric och 

people-centric COIN.  

 

Empirikapitlet skall svara på frågeställningen: Hur genomförde Sri Lankas regering den 

kampanj som resulterade i att LTTE militärt besegrades 2009? Empirikapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning till det Tamilska upproret. Därefter följer en beskrivning av den 

Singalesiska presidentens COIN doktrin allmänt benämnd Rajapaksas model. Slutligen följer 

en beskrivning hur den Singalesiska regeringen genomförde kampanjen mot LTTE 2008-

2009.  
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I analyskapitlet skall empirin analyseras med hjälp av de variabler som togs fram i kapitlet 

teori i syfte att hitta vilket bakomliggande tema som Sri Lankas kampanj mot LTTE kan 

kategoriseras till(people-centric eller enemy-centric). Inledningsvis skall analysen svara på 

med vilket medel kampanjen genomfördes: huvudsakligen militär insats vs allomfattande 

insats. Därefter skall analysen svara på hur insurgenterna bekämpades(metod): nedkämpning 

eller tillfångatagning vs neutralisering. Därtill skall analysen svara på vilket mål kampanjen 

hade: militär seger vs politisk lösning. Slutligen skall resultatet av analysen ge svar på 

frågeställningen: Till vilken teoribildning kan Sri Lankas kampanj mot LTTE kategoriseras? 

(people-centric eller enemy-centric) 

 

I diskussionskapitlet skall resultatet av analysen diskuteras. Kan Sri Lankas seger över LTTE 

ses som ett exempel på att enemy-centric COIN fungerar i praktiken? Resultatet av analysen 

används för att diskutera och kritisera people-centric COIN i allmänhet och Galulas teorier i 

synnerhet. Därtill skall en reflektion genomföras kring varför Sri Lankas regering segrade. 

Därefter skall även en reflektion genomföras kring den ovissa framtiden för Sri Lanka: militär 

seger vs långsiktig framgång. Kapitlet kommer att avslutas med förslag på fortsatta 

forskningsfrågor. 

 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av svar på de tre forskningsfrågorna. 
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2. Teori 

2.1 Ingress teori 

Teorikapitlet skall svara på frågan: Vilka är det huvudsakliga tankarna som karakteriserar 

people-centric respektive enemy-centric COIN teori? Teorikapitlet inleds med att beskriva 

respektive teoribildning utifrån ett urval av böcker och artiklar. Därefter genomförs en 

reflektion kring det militärteoretiska begreppet seger och kopplingen till COIN. Därpå följer 

några centrala tankar i Galulas teorier. Teorikapitlet innehåller även en problematisering och 

kritik mot respektive teoribildning. Slutligen operationaliseras teorin genom att skapa en 

kodtabell av variabler som är uppdelad och kopplat till respektive tema enemy-centric och 

people-centric COIN. I syfte att göra respektive tema mer överskådlig kommer variablerna 

delas upp i tre delar: medel, metod och mål. 

2.2 Teoribildningarna inom COIN 

Misslyckande i Irak och Afghanistan har skapat en renässans för teorier och metoder kring 

COIN i den västerländska hemisfären. Likt en flodvåg publiceras dagligen nya artiklar och 

böcker kring COIN. I detta avsnitt följer en begränsad litteratur och artikelöversikt inom 

området COIN. Därtill lyfta fram delar som författaren anser viktiga för att kunna beskriva 

respektive teoribildning. En mycket grov kategorisering av COIN litteraturen är indelningen i 

idérecept för framgång i COIN nämligen enemy-centric eller people-centric. Enemy-centric: 

seger uppnås genom att döda eller tillfångata alla insurgenter. Det militära maktmedlet skall 

genom direkt bekämpning nednöta insurgenterna. People-centric: målsättningen är att 

neutralisera eller marginalisera insurgenterna. Ett avgörande steg är att bryta konnektiviteten 

mellan insurgenterna och lokalbefolkningen. Framgången är att en övervägande del av 

lokalbefolkningen slutar stödja insurgenterna.  

2.2.1 Enemy-centric COIN 

Edward Luttwaks artikel ”Dead end: Counterinsurgency warfare as military malpractice” 

ifrågasätter den västerländska utvecklingstrenden och synen på COIN i allmänhet och den 

amerikanska COIN doktrinen FM 3-24 i synnerhet. Problemet är inte, enligt Luttwak, kopplat 

till bristen ett konceptuellt perspektiv. Bristen är istället kopplat till USA:s ovilja att ”spilla 

blod” och då både eget och motståndarens blod. Luttwak anser att en konflikt med en fanatisk 

motståndare inte är slut förrän alla motståndare är döda eller tillfångatagna. Metoden är att 

genom att ”out terrorize” insurgenterna skall civilbefolkningen skrämmas till att lämna ut 
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insurgenterna för neutralisering. Luttwak hänvisar till historiska erfarenheter hur uppror skall 

kväsas från både det Romerska imperiet och Nazityskland .
28

 Luttwaks metod kan ifrågasättas 

om den fungerar i praktiken, vilket även understryks av Kilcullens svar på artikeln där 

Kilcullen ifrågasätter Luttwaks tolkning av historisk empiri men även Luttwaks erfarenheter 

från fältet.
29

 Luttwak använder USA som exempel och dess ambivalenta hållning i COIN 

operationer: USA är villiga att starta och utkämpa krig på grund av framtida hot. USA är även 

villig att erövra områden men även hela stater. Samtidig är USA ovilligt att regera över det 

område som erövras. USA är helt enkelt ovillig att bruka de metoder som krävs för att besegra 

insurgenter. Luttwak framhåller att en COIN operation skall bedrivas genom att ”out-terrorize 

the insurgents”
30

 Problematiken enligt Luttwak är att få insurgenter att vilja utkämpa direkta 

strider mot våra högteknologiska stridskrafter. ”The essentially political advantage of the 

insurgents in commanding at least the silence of the local population cannot overcome by 

technical means no matter how advanced.”
31

 Luttwak framhåller även att den lokala 

befolkningen vet vem som är insurgent och även var vapen och sprängmedel finns. 

Befolkningen är ofta mer rädd för insurgenternas repressalier än dem som genomför en COIN 

operation, eftersom vi är ovilliga att bruka de metoder som krävs. 

 

Ralph Peters är i sin artikel ”In Praise of Attrition” kritisk till att använda soldater till annat än 

vad de är till för nämligen rudimentärt att döda fienden ”A soldiers’s job is to kill the 

ememy.”
32

 Vidare framhåller Peters att dagens COIN operationer inte handlar om ”it’s not 

about PSYOP or jobs or deploying dental teams”
33

 utan utnötning av motståndaren ”the war 

against religious terrorism is unquestionably a war of attrition-if one of your enemies is left 

alive or unimprisoned, he will continue to kill you and destroy your civilization.”
34

 Peters 

menar att det bästa man kan göra för befolkningen är att döda terrorister och insurgenten. 

Finns det en terrorist eller insurgent kvar är inte befolkningen säker, det vet terroristen.
35

 

                                                 

28
 Luttwak, Edward, ”Dead End Counterinsurgency warfare as military malpractice”, Harper’s Magazine, 2007-

02, s.8ff 
29

 KilCullen, David, ”Edward Luttwak’s ’Counterinsurgency Malpractice’”, Small Wars Journal, 2007-04-15, 

smallwarsjournal.com/blog/2007/04/edward-luttwaks-counterinsurge-1/ 
30

 Luttwak, s.11 
31

 Ibid, s.7 
32

 Peters, Ralph, ”In Praise of Attrition”, Parameters, 2004, s.24  
33

 Ibid, s.30 
34

 Ibid, s.26 
35

 Ibid, s.30 
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Luttwak och Peters är exempel på kritik mot den syn på COIN som FM 3-24, Galula, Nagl, 

Smith och Kilcullen förmedlar. Deras kritik är att det militära maktmedlet är till för krig och i 

krig är soldatens uppgift först och främst att döda fienden. Luttwak och Peters perspektiv kan 

måhända ses som extrema och en grav förenkling av verkligheten där USA och dess allierade 

hindras från seger i COIN av ett för rigitt förhållningssätt till Krigets lagar samt ett felaktigt 

utnyttjande av soldater som social- och hjälparbetare.  

 

Luttwak framhåller att västerländska COIN kampanjer hindras från framgång av etiska 

aspekter såsom exempelvis krigets lager. Mao skriver kring relationen mellan befolkningen 

och gerillasoldaten att befolkningen måste organiseras och utgöra grunden till upproret. Mao 

använder bildliga metaforer för att beskriva relationen mellan att befolkningen skall vara 

vattnet där fisken (gerillasoldaten) kan leva och frodas.
36

 Den enemy-centric idéskolan 

fokuserar således på att döda fisken. Ett central problem är dock att utskilja fisken från 

vattnet. En lösning är att istället för att identifiera fisken, fullständigt förstöra det habitat som 

fisken frodas i nämligen befolkningen. Ett exempel ur historian på att ta den enemy-centric 

tankeskolan till sin extrem är den Normandiska kungen William II kampanj i Wales: 

Intended to abolish and utterly destroy all of the people until there should be alive not so[sic] 

much as a dog. He had purposed also to cut down all of the woods and groves so that there 

might not be shelter nor defence for the men of Gwynedd henceforth.
37

 

I motsvarande anda skriver Adam Stahl en artikel ”Hunt to kill” i Armed Forces Journal. 

Stahl skriver att ta fram militära doktriner som omvandlar soldater till konstruktionsarbetare 

eller ännu värre barnvakter är ett felaktigt tänkande och riskerar att förstöra eggen på det 

militära maktmedlet. Krig handlar om att krossa motståndarens vilja och är inte en tävling i 

brobygge. Stahl framhåller att targeted killing av motståndarens nyckelpersonal såsom 

exempelvis ledarskiktet skall ske genom: Först fokusera underrättelsetjänsten på att identifiera 

och lokalisera nyckelpersoner, sedan bruka militära medel som drönare, attackflygplan och 

specialförband för att eliminera dessa nyckelpersoner.
38

 Det är luftteoretikern John Wardens 

teori att se motståndaren som ett system som lyser igenom i Stahls tankar. Warden använder 

en lökmodell för att beskriva dessa system där stridskrafterna är den yttre ringen och 

ledningen/ledaren är kärnan. Genom att bekämpa kärnan kommer systemet att kollapsa 

                                                 

36
 Tse-tung, Mao & Griffith, Samuel, B.(översättare), On Guerrilla Warfare, BN Publishing, 2007 (1961), s.92f  

37
 Ellis, John, A Short History of Guerrilla Warfare, St. Martin’s Press, New York, 1976, s.33 

38
 Stahl, Adam”Hunt to kill: Targeted warfare has a legitimate place on the irregular battlefield”, Armed Forces 

Journal, http://www.armedforcesjournal.com/2011/02/5102240, 20110214 

http://www.armedforcesjournal.com/2011/02/5102240
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”Command is the centre of gravity”
39

. Frågan är om bekämpning av ledningsstrukturen/ 

ledaren verkligen leder till seger i COIN? För det första: problematiken att identifiera, 

lokalisera och bekämpa en insurgentledare är svårt, vilket har tidigare diskuterats. För det 

andra: kärnan i en upprorsrörelse behöver inte vara av fysisk karaktär. Det kan vara upprorets 

själva idé som kan vara kärnan. Som exempel, Al Qaida vill se sig själva, som den globala 

kärnpunkten för ideologi och som drivkraft för den radikaliserade tolkningen av Islam. 

Således kan själva idén utgöra kärnan och drivkraften i en upprorsrörelse efter att idén är 

spridd och planterad hos insurgenterna. Bekämpning av ledningen/ ledaren i en idédriven 

upprorsrörelse är nödvändig, men på inget sätt avgörande, efter att själva idén har slagit rot 

hos insurgenterna. Fysisk bekämpning av idén innebär att alla som bär denna idé måste 

bekämpas för att döda idén. En närapå omöjlig strategi. Därför måste en fysisk bekämpning 

av insurgenterna kombineras med att med andra medel neutralisera själva idén vid 

bekämpning av ett idédrivet uppror. Som exempel på en handlingsplan som syftar till 

neutralisering av själva idén är att påverka människors kognitiva förståelse. Idén skall göras 

irrelevant genom att dekonstruera och beskriva den som felaktig. Målet är att människor skall 

se och tolka idén som en absurd avart och strida mot all logik och fakta.   

 

Ett annat sätt är att dekonstruera idén och tillgodose delar av idén. Idén eller saken
40

 kan ses 

som en konstruktion många olika delidéer som skall tillgodose olika gruppers drivkraft. Den 

gemensamma idén kan således dekonstrueras till delidéer i syfte att analysera och förstå vad 

som driver olika grupper. Genom att tillgodose vissa gruppers drivkrafter kan den 

gemensamma idén undergrävas. Exempelvis genom att ge visst självstyre i ett område kan en 

upplevd marginaliserad politisk elit bevekas att lämna den gemensamma saken och således 

har den gemensamma idén krackelerat något.      

2.2.2 People-centric COIN 

David Kilcullen är en av nutidens mer inflytelserika författare och tänkare inom COIN. 

Kilcullen har egen COIN erfarenhet från både Irak och Afghanistan och har skrivit flera 

artiklar och böcker inom ämnesområdet COIN. Ett centralt tema i Kilcullens senaste bok 

Counterinsurgency är att kunskap inom området COIN aldrig är statiskt utan hela tiden under 

utveckling och förändring. Kilcullen skriver att COIN vilar på två distinkta fundament 

                                                 

39
 Warden, John, The Air Campaign: Planning for Combat, Diane Publishing, 1995(1988), s.53f 

40
 Galula använder begreppet the Cause  
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nämligen: 1. I detalj förstå vad som driver konflikten i ett område eller befolkningsgrupp, 2. 

Respekt för civilbefolkningen och deras välbefinnande och säkerhet, vilket till och med är 

viktigare än att bekämpa motståndaren.
41

 Vidare har insurgenter och upprorsrörelser två 

karakteristiska drag nämligen: 1. Behovet av stöd från lokalbefolkningen. 2. Medans 

insurgenter är flyktiga likt gas, så är befolkningen stationär. Insurgenternas möjlighet att 

vidmakthålla konnektiviteten med befolkningen kan ses som en kognitiv avgörande terräng 

eller Centre of Gravity (COG).
42

 Ett problem med Kilcullen som författare är att han ofta 

använder ett nedsättande ordalag om förespråkare för den diametralt motsatta synen på 

COIN.”Some armchair chicken hawks […]”
43

 Detta är problematiskt. Forskning skall vara 

fritt från personangrepp och istället fokusera på att problematisera, kritisera och argumentera 

för egna idéer. 

 

I boken The Accidental Guerrilla skriver Kilcullen om trender inom modern krigskonst och 

COIN där det är lätt att blanda ihop insurgenter med globala målsättningar som exempelvis Al 

Qaida och lokala insurgenter med andra målsättningar. Al Qaida har som strategisk 

målsättning att ta tätpositionen i takfiri extremiströrelsen i syfte att säkra rollen att vara 

förkämpar för världens islamska befolkning. Al Qaida vill se sig själva, enligt Kilcullen, som 

den globala kärnpunkten för ideologi och som drivkraft för den radikaliserade tolkningen av 

Islam. Militärtstrategiskt har Al Qaida målsättningen att USA ska förblöda ekonomiskt 

samtidigt som en global resning sker inom Islam.  USA:s förblödning skall ske genom att 

utnyttja svaga och fallerade staters oförmåga att skapa säkerhet eller bristande försörjning av 

lokalbefolkningen och starta lokala uppror. Det lokala upproret skall på något sätt hota 

västvärldens intressen i allmänhet och USA:s intressen i synnerhet. Därigenom skall upproret 

provocera fram en Västerländsk intervenering. Kilcullen beskriver detta fenomen som The 

Accidental Guerrilla Syndrome. Al Qaidas generella taktik är: 1. Provokation, syftet är att 

orsaka en överdriven motreaktion som skall fjärma befolkningen från den legala regeringen 

genomnålsticks dåd eller genom att förvärra en humanitärkatastrof. 2. Skrämsel, i syfte att 

hindra befolkningen eller andra stater från samarbete med den legala regeringen och andra 

organisationer genom mord och terrordåd. 3. Förhalning, i syfte att undergräva den legala 

regeringen auktoritet och utsträcka konflikten genom att tillfälligt ta paus i upproret. 4. 
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Utmattning, i syfte att negativt påverka den legala regeringen eller annan intervenerande stats 

vilja till fortsatt kamp genom att skapa en massiv ekonomisk och resurs asymmetri.
44

 

 

Hur ska en Försvarsmakt hantera skalan från högintensivt konventionellt krig till en 

lågintensiv insats? John Nagl framhåller i boken Learning to Eat Soup with a Knife: 

Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam att en försvarsmakt måste vara en 

lärande institution för att kunna anpassas till att möta de utmaningar som ställs på 

organisationen i en COIN insats. Nagl använder T. E Lawrence metafor för att beskriva en 

lärande organisation ”they must learn how to eat soup with a knife”
45

 Nagl använder två 

historiska exempel nämligen Malaya och Vietnam för att belysa problemen för två olika 

försvarsmakter att anpassa sig. Den amerikanska och den brittiska försvarsmakten hanterade 

problemen olika som institutioner och var i skilda drag öppna för förändringar och 

anpassningar. Nagl hävdar att roten till problemet finns i en organisations kultur där 

exempelvis synen på hot är olika: Den brittiska synen var begränsade hot mot nationen 

medans den amerikanska synen var existentiellt hotad. Den brittiska synen på användandet av 

det militära maktmedlet skulle ske med ett minimum av våld medans den amerikanska synen 

var att bruka maximalt med eldkraft uppbackad av överlägsen teknologi.
46

 Nagl skriver även 

”[…] on their own, foreign forces cannot defeat an insurgency; the best they can hope for is 

to create the conditions that will enable local forces to win it for them.”
47

 Den externa 

militära styrkan kan i bästa fall skapa förutsättningar för att lokalt tränade styrkor kan segra. 

Därtill kräver det en bredare ansats än den rent militära för att vara framgångsrik i COIN. 

Nagl framhåller att staten måste integrera diplomati, informationsoperationer, underrättelser, 

ekonomi och militär i en gemensam ansats. Den gemensamma ansatsen är avgörande för 

långsiktig framgång i en COIN operation. Den brittiska erfarenheten från Malaya visade på 

detta.
48
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Rupert Smith inleder och slutar sin bok The Utility of Force med ”War no longer exist.”
49

 Det 

Smith menar är att den generella perceptionen av det industriella kriget såsom ett slagfält där 

maskiner och människor utkämpar en drabbning som skall avgöra en internationell dispyt 

mellan stater, inte längre existerar. Den rigida indelningen att soldater är soldater och civila är 

civila är distorderad. Västvärldens distinkta nationalstater skickar sina konventionellt 

formerade stridskrafter till krig, för att utkämpa ett avgörande slag och därigenom vinna 

kriget. Problemet är att dessa krig inte existerar längre. Smith framhåller att det har skett ett 

paradigmskifte från det industriella krigets paradigm vilket kulminerade i de båda 

Världskrigen via det kalla krigets paradigm till det paradigm som Smith definierar som ”War 

amongst the People”.
50

  Smith skriver för att belysa det nya paradigmet:  

War amongst the people is different: it is the reality in which the people in the streets and houses 

and fields –all the people, anywhere—are the battlefield. Military engagements can take place 

anywhere: in the presence of civilians, against civilians, in defence of civilians. Civilians are the 

targets, objectives to be won, as much as an opposing force.
51

 

Smith tankar kring dessa paradigm frammanar egna tankar kring den svenska Försvarsmakten 

och dess konceptuella bas. Vore det möjligt att definiera vilket paradigm som råder i 

Försvarsmakten eller för den delen i den högsta politiska ledningen? Kan det förklara varför 

det råder en otydlighet i uppdraget och uppgiften i Afghanistan och därtill förklara varför det 

fortfarande är problem att skapa en unity of effort mellan de olika departementen som finns 

representerad på plats i det svenska PRT i Afghanistan. Detta är en intressant forskningsfråga 

att bygga vidare på i en annan studie. Smith belyser denna problematik med skillnaden mellan 

deployment och employment of force. Employment of Force är ur ett militärt perspektiv att 

varje chef skall planerar och genomför operationer utifrån en större kontext och förståelse. 

Varje insats skall understödja och leda till att det överordnade syftet med all aktivitet uppnås 

vilket kan definieras som det önskade politiska slutläget.
52

 Deployment of Force är förenklat 

när militära förband beordras till insatsområde utan att inordnas i något större sammanhang än 

det rent militära 

 

                                                 

49
 Smith, Rupert, The Utility of Force: The Art of War in The Modern World, Vintage Books, New York, 2008 

(2005, 2007), s. 3 och s. 415 
50

 Ibid, s.4f 
51

 Ibid, s.6 
52

 Ibid, s.415 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-uppsats                     Sida 22 av 64 

Major Daniel Källman 

HSU 09-11   2011-04-22 

Den people-centric idéskolan vill för att bruka Mao:s metaforer leda bort vattnet från fisken 

så att fisken självdör.
53

 Fokuset är att bryta konnektiviteten mellan befolkningen och 

insurgenten. Problemet är, för att använda en annan metafor, att insurgenten är flyktiga likt 

gas och således svår att fånga eller bekämpa, tillskillnad från insurgenten är 

lokalbefolkningen stationär och således enklare att lokalisera. I den befolkningsfokuserade 

idéskolan det befolkningens stöd som skall vinnas. Kampen står kring människan och dess 

kognitiva perception av världen. Det är således människans medvetande som är den 

avgörande terrängen för kriget.  

2.3 Seger 

2.3.1 Militärteori och begreppet seger 

Vad är militärteori? Jerker Widén och Jan Ångström skriver ”Militärteori kan beskrivas som 

läran om krigets natur och karaktär samt krigets framgångrika genomförande.”
54

 Således 

försöker forskare inom det militärteoretiska ämnesområdet finna svar eller generaliserbara 

mönster på de två centrala frågeställningar: vad är krigets natur och dess form? Och hur 

uppnås seger i krig? Dessa frågeställningar är dock inte helt unika för det militärvetenskapliga 

området eftersom krig och krigföring sträcker sig längre än bara det rent militära 

våldsverktyget.  

 

Uppsatsens syfte är att problematisera och kritisera den dominerande grundtanken inom 

västerländsk COIN. Författaren har valt att generalisera tankarna inom COIN och skapa en 

dikotomi people-centric och enemy-centric COIN. Detta är en grov förenkling av 

verkligheten, vilken antagligen består av lika många olika teorier och tankar som antalet 

COIN insatser. Dock är det inte möjligt att vara heltäckande med hänsyn till tidsomfånget. 

Uppsatsen kommer att fokusera på den militärteoretiska frågeställningen: hur uppnås seger i 

krig? Det är utifrån det militärteoretiska begreppet seger som uppsatsen har sin ansats att 

problematisera och kritisera den dominerade grundtanken inom västerländsk COIN teori 

nämligen people-centric COIN.  
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Vad innebär begreppet seger i COIN? Följande avsnitt är en reflektion kring det 

militärteoretiska begreppet seger utifrån ett COIN perspektiv. Detta är intressant eftersom Sri 

Lankas president hävdade att en militär seger har uppnåtts mot LTTE. Vad är seger? Vad är 

negativ och positiv seger? Begreppet seger är mångfasetterat. Därför är det viktigt att förhålla 

sig till begreppet seger och det perspektiv som begreppet ger i förhållande till COIN.  

2.3.2 Seger i krig 

Clausewitz skriver kring krig ”Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. 

[…] Den politiska avsikten är målet, kriget är medlet för att nå det och medlet kan aldrig ses 

som isolerat från sitt mål.”
55

 Därtill skriver Clausewitz ”Krig är alltså en våldsakt för att 

påtvinga motståndaren vår vilja.”
56

 En tolkning, utifrån Clausewitz, är således att i krig är 

politiken primaten och militären skall bruka våld i syfte att uppnå den politiska målsättningen. 

När den politiska målsättningen är uppnådd kan det tolkas som en seger.  

 

Seger har även en koppling mot krigföringens nivåer. Widén & Ångström skriver ”Seger på 

t.ex. taktisk nivå betyder inte med nödvändighet seger på strategisk nivå.”
57

 För att 

exemplifiera från Napoleons era: en taktisk seger var att behärska slagfältet vid slagets slut. 

En taktisk seger var på intet sätt avgörande för kriget. Under Napoleons era var två vanliga 

handlingsalternativ som syftade till att uppnå strategisk seger: att krossa motståndarens 

huvudarmé eller att inta motståndarens huvudstad med dess politiska ledning. Båda 

handlingsalternativen kunde leda till att motståndarens vilja att fortsätta kriget tog slut. En 

pyrrhusseger är ett annat perspektiv på krigföringens nivåer och seger. En pyrrhusseger är en 

eller flera dyrköpta taktiska segrar som inte avgör kriget utan tvärtemot underminerar 

möjligheten till strategisk seger i förlängningen. 

 

Det är även viktigt att förhålla sig till det totala och det begränsade kriget vid diskussionen 

kring begreppet seger. En seger i det begränsade kriget är när de politiska målsättningarna är 

uppnådda. En seger i det totala kriget är när motståndarens stridskrafter är förintade, vilket 

ofta leder till att motståndarens vilja att fortsätta kriget tar slut.
58

  

 

                                                 

55
 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Svensk översättning, Bonniers, Stockholm, 2002, s.42 

56
 Ibid, s.29 

57
 Widén & Ångström, 2005, s.11 

58
 Ibid, s.27ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-uppsats                     Sida 24 av 64 

Major Daniel Källman 

HSU 09-11   2011-04-22 

Sammanfattningsvis i det klassiska konventionella mellanstatliga kriget är en seger uppnådd 

när motståndarens vilja eller förmåga att fortsätta kriget är slut eller motståndaren erkänner 

sig besegrad. Men har begreppet seger någon relevans och koppling till COIN? 

2.3.3 Seger i COIN 

Galula skriver kring begreppet seger i COIN: 

A victory is not the destruction and in a given area of the insurgent´s forces and his political 

organization. If one is destroyed, it will be locally re-created by the other; if both are destroyed, 

they will both be re-created by a new fusion of insurgents from the outside.
59

   

Galula menar att fysiskt nedkämpa insurgenternas militära förmåga och/ eller politiska 

organisation inte per automatik leder till en seger i COIN. Galula använder begreppet negativ 

seger för att beskriva tillståndet efter att framgångrikt lyckats nedkämpa insurgenterna fysiskt. 

En positiv seger uppnås när insurgenterna är fysiskt nerkämpande samt att insurgenterna är 

permanent isolerad från lokalbefolkningen. Konnektiviteten är således bruten mellan 

insurgenten och lokalbefolkningen. Det är viktigt att den permanenta isoleringen inte är 

påtvingad på lokalbefolkningen utan att den upprätthålls av och med lokalbefolkningen.
60

  

 

Ur FM 3-24   
As the HN government increases its legitimacy, the populace begins to assist it more actively. 

Eventually, the people marginalize and stigmatize insurgents to the point that the insurgency’s 

claim to legitimacy is destroyed. However, victory is gained not when this isolation is achieved, 

but when the victory is permanently maintained by and with the people’s active support and 

when insurgent forces have been defeated.
61

    

Begreppet seger i COIN kan således tolkas att vara mer kopplat till att ett politiskt villkor har 

uppnåtts än en ren militär seger. En väg till seger i COIN är att stärka den legala regeringens 

legitimitet. Om den legala regeringen brister i förmågan att upprätthålla det interna 

våldsmonopolet generera det följaktligen hot mot den personliga säkerheten. En av de 

tydligaste drivkrafterna bakom uppror är brist på personlig säkerhet genom att den legala 

regeringen saknar förmåga att upprätthålla sina institutioner såsom polis och rättsväsende, 

samt förmåga att tillgodose lokalbefolkningens basala behov av exempelvis mat och sjukvård. 

Därför är det en målsättning i sig att stärka den legala regeringen och dess institutioner 

eftersom en av de centrala delarna i COIN står kring kampen om att övertyga 
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lokalbefolkningen att deras liv blir bättre under den legala regeringen än under insurgenternas 

regim.  

 

FM 3-24 skiljer på begreppet seger och långsiktig framgång.
62

Som tidigare diskuterat kan 

begreppet seger kopplas till att politiska och/ eller militära målsättningar är uppnådda. FM 3-

24 framhåller även vikten av att transformera en seger till en långsiktig framgång. Men vad är 

en långsiktig framgång? En långsiktig framgång ur ett internationellt perspektiv kan vara en 

stabil stat som själv kan ta hand om sitt yttre och inre säkerhet. Därtill inordnar och förhåller 

staten sig till det internationella systemet institutioner och dess spelregler såsom exempelvis 

respekten för mänskliga rättigheter. Ur ett internationellt perspektiv kan en långsiktig 

framgång också beskrivas av indikatorer vad staten inte är. Som exempel: Staten är inte en 

fristad för regionala och globala terrorister. En långsiktig framgång för en stat kan vara 

kontrollen över det egna territoriet och upprätthållandet av statens institutioner och 

våldsmonopol. Den viktigaste faktorn för en långsiktig framgång är att huvuddelen av 

befolkningen stöder, litar och tror på staten och dess möjligheter att skapa individuell säkerhet 

och tillhandahålla människors basala behov för överlevnad.63  

 

Vad är seger i enemy-centric respektive people-centric COIN? Seger i enemy-centric COIN 

har motsvarande drag som Galula kallar negativ seger och konventionen mellanstatligt totalt 

krig. Insurgenten skall fysiskt nedkämpas. Målet är att insurgentens vilja och förmåga att 

fortsätta kampen skall vara tillintetgjord. Seger i people-centric COIN är mer kopplat mot den 

politiska målsättningen att den legala regeringens institutioner är återupprättande. Därtill skall 

insurgenterna neutraliseras genom att bryta konnektiviteten mellan insurgenterna och 

lokalbefolkningen. En seger kan transformeras till en långsiktig framgång genom att 

befolkningen återfår tron och litar på den legala regeringen och dess institutioner. 

2.4 Galulas teorier 

Varför välja en mer än 46 år gammal teori om COIN som tar sin huvudsakliga utgångspunkt i 

en inomstatlig fransk kolonial konflikt (Algeriet 1954-62)? USA:s bittra erfarenheter från 

både Irak och Afghanistan var att insatsen saknade i stort sett en konceptuell grund att stå på 

angående storskaliga militära interventioner. Misslyckandet att skapa positiv fred i Irak ledde 
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fram till insikten om behovet av en ny doktrin inom området COIN. FM 3-24 utgiven 

december 2006 var resultatet från insikten om behovet av en ny doktrin rörande COIN. 

Conrad Crane skriver i Understanding Counterinsurgency om återupptäckten av Galula och 

dess inflytande på författarna till FM 3-24 ”Galula was probably the most influential ’dead 

theorist’ on the writers”
64

 Eftersom Galulas teorier hade stort inflytande på författarna till FM 

3-24 blir således Galulas teorier intressanta att diskutera och kritisera i diskussionskapitlet. 

2.4.1 Saken 

Saken: Begreppet saken är en översättning av a cause. Enligt Galula är det saken eller den 

bakomvarande djupare drivkraften som är skillnaden mellan en missnöjesrevolt eller kupp där 

framgången måste komma omedelbart eller så ebbar revolten/ kuppen ut och ett uppror som 

på metodisk väg stegvis undergräver och slutligen störtar den legala regeringen. Syftet med 

saken är att attrahera människor till upproret genom att plantera en idé om varför detta uppror 

är viktigt. Saken vävs in i upprorets skapade narrativ och ska således påverka människors 

kognitiva perception av omvärlden. En utmaning för insurgenterna är att skapa en sak som 

attraherar så många människor som möjligt vilket är enklare om flera olika saker 

sammanfogas i ett narrativ som förenar och attraherar olika samhällsgrupper. Därtill måste 

människorna kunna identifiera sig med saken. Galula skriver ”where there is no problem, 

there is no cause, but there are always problems in any country.”
65

 Saken kan ha ideologiska 

förtecken såsom idén om ett annat bättre samhälle eller sociala aspekter där en klass upplever 

sig förtryckta av en annan klass. Därtill innehåller saken ofta någon form av konstruktiva 

element, som exempelvis för den fattiga bonden kan vara om upproret är framgångrikt: ett 

löfte om åkermark. Viktigt vid utformningen av saken är att skapa en tydlig distinktion mellan 

för och emot där den förenande kraften hos den fattige marginaliserade åkerlösa bonden är 

emot den rika utsugande elaka och korrupta landägaren.
66

 

2.4.2 Insurgentens strategiska mönster 

Galula beskriver, utifrån Mao:s teorier, ett generellt mönster för ett uppror. Upproret 

genomförs metodiskt i fem steg. De första två stegen kan genomföras inom de legala ramarna. 

Därefter sker en transiton mot konflikt och krig.  
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1:a steget, skapa ett parti. Det svåraste steget är att grunda och bygga att livskraftigt parti. 

Detta var en långsam och mödosam process för Mao:s kommunister. Partiet och dess politiska 

elit kommer att vara den ideologiska kärnan i det kommande upproret.
67

 

 

2:a steget, enad front. Den politiska kärnan skall nu utökas att omfatta lokalbefolkningen. 

Det är viktigt att konstruerat en stark sak som kan attrahera en så stor del av befolkningen 

som möjligt.
68

 

 

3:e steget, gerillakrig. Detta steg har som mål att skapa en militär förmåga hos insurgenterna. 

Därtill skall den legala regeringen auktoritet undergrävas genom att förneka regeringens 

kontroll över det egna territoriet.
69

 

 

4:e steget, manöverkrigföring. Gerillakrigföring har svårt att nå ett avgörande mot en resolut 

motståndare. Därför måste insurgenterna formera reguljära stridskrafter som ett komplement 

till gerillaförbanden. Under detta steg är terrängen av större betydelse. Insurgenterna avser att 

ta över område för område och lägga områdena under insurgenternas administration. På såsätt 

skall upprorsrörelsen växa sig starkare.
70

 

 

5:e steget, förintnings kampanj. Samtidigt som insurgenterna växer sig starkare så minskar 

den legala regeringens makt och styrka. När insurgenterna bedömer att det råder ett 

fördelaktigt läge kommer de att igångsätta en serie offensiver med det slutgiltiga målet att 

tillintetgöra den legala regeringen och ta kontroll över landet.
71

 

2.4.3 Galulas generella tankar kring COIN  

Galula skriver kring den konventionella krigskonstens begränsningar:  

The strategy of conventional warfare prescribes the conquest of the enemy’s territory, the 

destruction of his forces. The trouble here is that the enemy holds no territory and refuses to 

fight for it. He is everywhere and nowhere.
72
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I syfte att nedkämpa insurgenterna måste de lokaliseras och inringas. Dock är insurgenterna 

svåra att lokalisera innan de ha formerat reguljära stridskrafter. För att lokalisera 

insurgenterna krävs det underrättelser. Den bästa källan till underrättelser kommer från 

befolkningen. Problemet är att befolkningen inte kommer att bidra med information om de 

inte känner personlig säkerhet. Därtill är insurgenterna för lättrörliga vilket gör dem svåra att 

inringa och nedkämpa. Ofta är COIN stridskrafterna för små och utspridda för att snabbt slå 

insurgenterna. Det tar tid att samla och koncentrera större förband och då finns det risk att 

möjligheten till överraskning försvinner. Ett annat problem är att upproret inte tar slut bara för 

att några insurgenter nedkämpas. Nya insurgentrekryter tillkommer eftersom en idé har slagit 

rot hos lokalbefolkningen. Således blir det en utnötnings kamp där segraren är den som har 

störst vilja och är mest uthållig i att ta förluster. Galula skriver att en stat som har stor vilja 

och är beredd att långvarit ta förluster tillsammans med en stark krigsmakt, som har möjlighet 

att förneka insurgenterna en fristad, har möjligheten att med en konventionell krigskonst segra 

i COIN.
73

 

2.4.4 Galulas fyra lagar 

Galula har definierat fyra lagar kring COIN. Dessa lagar skall inte ses som dogmer utan skall 

mer ses som Galulas centrala tankelinjer att förhålla sig till vid planering och genomförande 

av COIN. Intressant att notera är att alla Galulas lagar kretsar kring lokalbefolkningen. Galula 

ser således lokalbefolkningen som den avgörande terrängen. 

 

Första lagen: stödet från lokalbefolkningen är avgörande, lika viktigt för insurgenterna som 

för den legala regeringen. Galula skriver: problemet är inte hur ett område skall rensas från 

insurgenter utan hur ett område skall fortsatt vara rent från insurgenter, i syfte att frigöra 

stridskrafter involverade i COIN till att kunna verka i något annat område. Detta kan endast 

ske om lokalbefolkningen samarbetar och stöder sidan involverad i COIN. Det är således 

befolkningen som är målvalet både för sidan involverad i COIN som för insurgenterna.
74

 

 

Andra lagen: stödet vinns genom en aktiv minoritet. Problemet är hur vinner man stödet från 

lokalbefolkningen och då inte bara passivt i form av sympatier utan ett aktivt stöd och 

deltagande i kampen mot insurgenterna? Galula indelar lokalbefolkningen i tre delar. En aktiv 
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minoritet för insurgenternas sak, en neutral majoritet, en aktiv minoritet mot insurgenternas 

sak. Det aktiva stödet från lokalbefolkningen vinns genom att stötta den aktiva minoriteten 

mot insurgenternas sak. Den aktiva minoriteten mot insurgenternas sak skall i sin tur locka 

den neutrala majoriteten att ansluta sig till saken. Därtill skall den aktiva minoriteten för 

insurgenternas sak neutraliseras eller elimineras.
75

  

 

Tredje lagen: stödet från lokalbefolkningen är villkorat. När insurgenterna har fått ett fast 

grepp om lokalbefolkningen kommer den aktiva minoriteten mot insurgenternas sak att bli 

osynlig. Genom att eliminera vissa individer ur den aktiva minoriteten mot insurgenternas sak 

kommer några fly, några gå under jorden eller dölja sina sympatier och några till och med 

officiellt stöda insurgenterna. Denna grupp kommer att vara osynlig intill hotet från 

insurgenterna kan undanröjas. Därtill kommer lokalbefolkningen fortsatt hålla sig passiv intill 

den neutrala majoriteten kan övertygas att den legala regeringen har vilja, medel och förmåga 

att segra.
76

 

 

Den fjärde lagen: exakt fokusering av insatsen uppbackat av tillräckliga resurser är avgörande. 

COIN operationerna syftar till att frigöra lokalbefolkningen ur insurgenternas grepp och 

därtill stärka tron på en slutgiltig seger. Detta ställer krav på en långvarig och uthållig insats. 

Det är avgörande att resurserna kraftsamlas till att framgångsrikt neutralisera insurgenterna i 

område för område istället för att spridas ut.
77

 

2.5 Operationalisering 

Vad är utmärkande för respektive tema people-centric COIN och enemy-centric COIN? Ur 

teoriavsnittet kommer utmärkande karakteristik lyftas fram som variabler för respektive tema? 

Variablerna kommer sedan att användas på empirin i syfte att kategorisera hur Sri Lankas 

regering i huvudsak genomförde sin COIN kampanj mot LTTE: people-centric eller enemy-

centric. Analysen och resultatet kommer att redovisas under kapitel 4: Analys. Resultatet 

kommer sedan att diskuteras i kapitel 5: Diskussion. 
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Variablerna är framtagna för att svara på karakteristik på respektive teoribildning. I syfte att 

göra de olika temana mer överskådliga delas variablerna upp utifrån respektive temas medel, 

metod och mål.  

2.5.1 People-centric COIN 

Målsättningen med people-centric COIN är att uppnå en politiks lösning. Insurgenterna skall 

neutraliseras genom att bryta konektiviteten mellan lokalbefolkningen och insurgenterna. 

Insatsen genomförs allomfattande. Det militära maktmedlet är ett medel i mängden och har 

till primär uppgift att skapa säkerhet i syfte att skydda lokalbefolkningen och möjliggöra för 

andra statliga och icke-statliga aktörer att verka.  

 

Medel 

People-centric COIN variabel: allomfattande insats 

Karakteristik på variabeln: Insatsen genomförs genom en kombination av statens alla 

maktmedel. Staten integrerar politik, diplomati, informationsoperationer, underrättelser, 

bistånd, rättsväsende, polis och militär i en gemensam insats. 

 

Metod 

People-centric COIN variabel: neutralisera insurgenterna 

Karakteristik på variabeln: Fokus är på människan. Metoden är mer kognitiv än fysisk. 

Konnektiviteten mellan insurgenten och lokalbefolkningen skall brytas. Insurgenten skall 

göras irrelevant genom att gör saken irrelevant. Lokalbefolkningen skall skyddas genom att 

öka den personliga säkerheten. Lokalbefolkningen kan behöva flyttas för att bryta 

konnektiviteten. Det är genom den aktiva minoriteten för den legala regeringen som den 

neutrala majoriteten skall vinnas.   

 

Mål 

People-centric COIN variabel: politisk lösning 

Karakteristik på variabeln: Det militära maktmedlet skall uppnå ett specifikt tillstånd. Parterna 

skall komman överens om ett ömsesidigt eldupphör som möjliggör att konflikten återförs till 

det politiska förhandlingsbordet. Olika politiska lösningar kan vara målet såsom: 

maktdelning, helt eller villkorat självstyre, koalitionsregering, jordreformer, folkomröstningar 

och val.   
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Variablerna på people-centric COIN blir således: neutralisera insurgenter, allomfattande 

insats, politisk lösning 

2.5.2 Enemy-centric COIN 

Målsättningen med enemy-centric COIN är att uppnå en militär seger. Insurgenterna skall 

tillfångatagas eller nedkämpas fysiskt. Det militära maktmedlet är det primära verkansmedlet. 

Insurgenternas politiska och militära organisation kommer utsättas för bekämpning och 

tillfångatagande. Metoderna kan vara dekapitering av insurgenternas ledarskikt eller allmän 

bekämpning av insurgenternas militära organisation. I extrema fall kan en bekämpning ske 

utan distinktion mellan civilbefolkningen och militära mål eftersom stödet från 

lokalbefolkningen är avgörande för ett uppror genom att lokalbefolkningen kan utgöra 

maktbasen samt logistiskt stöd till insurgentrörelsen. 

 

Medel 

Enemy-centric COIN variabel: militär insats. 

Karakteristik på variabel: Det militära maktmedlet är det huvudsakliga verkansmedlet. 

Insatsen genomförs med i huvudsak militära eller paramilitära förband. 

 

Metod 

Enemy-centric COIN variabel: nedkämpning eller tillfångatagande av insurgenter. 

Karakteristik på variabeln: Fokuset är på insurgenterna. Metoden är mer fysik än kognitiv. 

Genom eldkraft, manöver och utnötning skall insurgenten nedkämpas, dödas eller 

tillfångatagas. Insurgentens fysiska tillgångar skall förstöras. Insurgenten skall hindras från att 

behärska viktig terräng. Huvudstad eller annan symboliskt viktig infrastruktur eller plats skall 

behärskas. Insurgenternas ledarskikt skall dekapiteras.    

 

Mål 

Enemy-centric COIN variabel: militär seger. 

Karakteristik på variabeln: Målet är att uppnå en militär seger. Motståndaren skall tillfogas ett 

totalt nederlag. Insurgenterna skall erkänna sig besegrade. Insurgenterna skall villkorslöst 

kapitulera. Motståndarens vilja och förmågan att fortsätta kriget skall vara uttömt.  
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Variablerna på enemy-centric COIN blir således: nedkämpning eller tillfångatagande av 

insurgenterna, i huvudsak en militär insats, militär seger 

2.6 Avslutning teorikapitel 

Teorikapitlet har svarat på frågan: Vilka är det huvudsakliga tankarna som karakteriserar 

people-centric respektive enemy-centric COIN teori? Svaret omfattade både en generell 

beskrivning avCOIN och begreppet seger utifrån respektive teoribildning. Därtill har några av 

Galulas tankar beskrivits. Slutligen har en kodtabell med variabler tagits fram för respektive 

teoribildning. Kodtabellen skall sedan användas på empirin som följer i nästa kapitel.  
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3. Empiri 

3.1 Ingress empiri 

Empirikapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till det Tamilska upproret. Därefter följer 

en beskrivning av den Singalesiska presidentens COIN doktrin allmänt benämnd Rajapaksas 

model. Slutligen följer en beskrivning hur den Singalesiska regeringen genomförde 

kampanjen mot LTTE 2008-2009. Empirin utifrån från ett Singalesiskt regeringsperspektiv. 

Fokuset är att beskriva hur den Singalesiska försvarsmakten besegrade LTTE. 

Följande frågeställning har använts vid studierna av litteratur och artiklar i syfte att skapa 

underlag till uppsatsens empiri: Hur genomförde Sri Lankas regering den kampanj som 

resulterade i att LTTE militärt besegrades 2009? 

3.2 Bakgrund till det tamilska upproret   

3.2.1 Sri Lanka 

Sri Lanka, då kallat Ceylon erhöll självständighet den 4 februari 1948. Landet hade varit en 

koloni under det brittiska imperiet sedan ön erövrandes från Nederländerna. Sri Lanka är 

65 525 km
3
 stort. Landet har ungefär 18,8 miljoner invånare fördelat på etniciteter 82 % 

Singaleser, 4,3 % Tamiler (Sri Lanka), 6,1 % Tamiler (Indien), 7,9 % Morer. (Den 

geografiska fördelningen av Tamiler se Bild 1). Sri Lankas största stad Colombo är tillika 

huvudstad. Statsskickat är socialistisk republik under ledning av president Mahinda 

Rajapaksa.
78
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Bild 1 utvisande fördelningen av den Tamilska befolkningen på Sri Lanka79 

3.2.2 LTTE 1976-2009  

Den postkoloniala staten Sri Lanka har vid ett flertal tillfällen blivit utmanat av olika väpnade 

upprorsrörelser som har hävdat sig representera det Tamilska folket på Sri Lanka. Den till 

dags datum framgångrikaste upprorsrörelsen är de Tamilska Tigrarna (LTTE).  

 

Ursprunget för den militanta tamilska rörelsen kan hittas i Tamil Students’ Federation (TSF) 

som grundades 1970. 1972 bytte TSF namn till Tamil New Tigers (TNT). TNT bytte 1976 

namn till Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) eller de Tamilska Tigrarna. LTTE 

grundare och ledare mellan 1976 och 2009 var Velupillai Prabhakaran. Namnet tiger kom från 

emblemet för det Tamilska Chola imperiet. Symbolen skulle skapa en koppling till 

Tamilernas fornstora dagar och därtill ge LTTE en kraftfull nationalistisk identitet.
80

 

 

Under det brittiska kolonialstyret av det dåvarande Ceylon hade den Tamilska 

befolkningsgruppen ett oproportionellt stort innehav av makt och administrativa positioner. 

Detta skapade en känsla av oförätt hos den Singalesiska befolkningsdelen. Efter 

självständigheten infördes en lag kring språk och utbildning som kan beskrivas som ”Endast 
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Singaleser”. Detta innebar att den Tamilska befolkningsgruppen kände sig marginaliserade 

och flera Tamilska proteströrelser grundades.
81

 

 

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fanns det flera konkurerande separatistiska 

Tamilska upprorsorganisationer med den nationalistiska målsättningen att skapa en fristående 

Tamilsk stat. Bild 2 utvisar de ungefärliga territoriella ambitionerna hos de Tamilska 

separatiströrelserna. Initialt utkämpades en intern maktkamp mellan de olika Tamilska 

upprorsrörelserna.
82

 

 

 

Bild 2 utvisande det Tamilska anspråket på territtorium83 

 

1983 genomförde LTTE ett attentat mot den Singalesiska Försvarsmakten. Attentatet utlöste 

en serie av upplopp och hämndaktioner mot civila Tamiler vilket resulterade i uppemot 

200 000 flyktingar. 1983 års upplopp resulterade även i en radikalisering och en ökad 

kollektiv medvetenhet hos Tamilerna att de var hotade som befolkningsgrupp av den 

Singalesiska staten. Efter en fortsatt våldsam intern maktkamp lyckades LTTE 1987 att 

säkerställa sin hegemoni i det Tamilska upproret med territoriell bas på Jaffna halvön.
84
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LTTE kunde nu rikta hela sin energi mot den Singalesiska regeringen. Detta innebar att den 

etniska Tamilsk Singalesiska konflikten nu eskalerade. LTTE militära modus operandi bestod 

av en kombination mellan konventionell taktik, hit and run gerillataktik och självmords 

bombdåd. LTTE och regeringssidan genomförde flera ömsesidiga offensiver mot varandra 

som resulterade i stort blodspilla.
85

 

 

Det intensifierade upproret på Sri Lanka resulterade i omfattande flyktingströmmar till södra 

Indien. Indien kände sig då nödgad att intervenera i konflikten på Sri Lanka eftersom det 

fanns en rädsla att konflikten skulle sprida sig till den stora Tamilska minoriteten på den 

Indiska subkontinenten. Indien har över 60 miljoner etniska Tamiler i huvudsak bosatta i 

sydöstra Indien med tyngdpunkt i delstaten Tamil Nadu. Indien såg en fara att 

flyktingströmmen av Tamiler kunde påverka den Indiska inre säkerheten negativt. Indiens 

geopolitiska oro är viktigt för att förstå områdets strategiska kontext. Där både en geografisk 

och en kulturell närhet råder mellan den Tamilska befolkningen på Sri Lanka och i Indien.
86

 

 

1987 skickar Indien en fredsstyrka till Sri Lanka Indian Peace-Keeping Force (IPKF). Initialt 

hade IPKF viss framgång men LTTE övergick snart till gerillataktik i kombinationen med 

självmords bombdåd
87

 

 

Taktiskt använde IPKF i huvudsak storskaliga Cordon and Sweep operationer mot LTTE 

gerillabaser i djungeln. Men bristen på tillräckliga militära resurser tillsammans med ett 

långsamt genomförande resulterade ofta i ett tomt slag i luften. Kampen mot LTTE förråades 

till att omfatta COIN metoder såsom exempelvis godtyckliga gripande av människor 

tillsammans med hårdförda förhör, tortyr och summariska avrättningar. Detta resulterade i att 

den Tamilska befolkningen på Sri Lanka tillsammans med deras allierade blev mer och mer 

fientliga mot IPKF. 1990 hade den Singalesiska presidenten fått nog och begärde att Indien 

skulle dra tillbaka sina trupper. Vilket Indien även gjorde.
88
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Den Indiska interventionen var ett totalt misslyckande ur många perspektiv. IPKF 

misslyckades med att militärt besegra LTTE. Misslyckandet innebar istället att LTTE:s 

ställning stärktes som den enda representanten för det Tamilska folket.
 89

 

 

Efter att IPKF lämnat Sri Lanka så återgick LTTE till tidigare blandningen av konventionellt 

organiserade förband med luft, sjö och markstridskrafter, hit and run gerillaförband som 

opererade tillsammans med självmordsförband och en politisk organisation. 

Självmordsförbandet, de Svarta Tigrarna, blev LTTE:s farligaste och mest fruktade vapen. 

Målvalet för de Svarta Tigrarna var ofta nyckelpersoner eller viktig ekonomisk infrastruktur 

såsom exempelvis hamnar och fartyg.
90

 Det är därtill intressant att notera att LTTE hade en 

inte obetydlig handelsflotta som tillsammans med Sea Tigers
91

 upprätthöll förbindelsen med 

Tamil Nadu. Förbindelsen till Tamil Nadu var viktig för LTTE försörjning samt återhämtning 

och träning av soldater.  

 

2002 lyckades Sri Lankas regering och LTTE förhandla fram ett eldupphöravtal efter ett 

norskt initiativ.
92

 Ehuru var aldrig eldupphöret fullständigt eftersom utbrytargrupper ur LTTE 

ej såg sig bundna av avtalet. Skärmytslingar var relativt vanliga mellan både LTTE och 

utbrytargrupper, men även mellan regeringssidan och olika delar av den Tamilska 

upprorsrörelsen. Eldupphöravtalet höll dock officiellt till 2006 då LTTE igångsatte en 

offensiv. 

3.3 President Mahinda Rajapaksas COIN doktrin 

President Mahinda Rajapaksas har inte publicerat någon egen COIN doktrin. Däremot kan 

fragment hittas i olika tal adresserade av President Rajapaksas eller andra Singalesiska ledare 

och officiella dokument. Både militära analytiker och journalister har försök att analyserat hur 

Sri Lanka besegrade LTTE. Ofta benämns vägen mot seger som Rajapaksas model. Det är 

svårt att härleda om Rajapaksas model var en medveten strategi baserad på en konceptuell 

tanke som hade skapades innan, under tiden eller är en ren efterkonstruktion efter att LTTE 
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besegrades. Rajapaksas COIN modell kan i generell ordalag beskrivas: Ta tillbaka LTTE 

kontrollerade områden. Eliminera LTTE ledarskikt. Ge Tamilerna en politisk lösning.  

 

V. K. Shashikumar har publicerat en artikel i Indian Defence Review ”Lessons from the War 

in Sri Lanka”. Shashikumar skriver Rajapaksas model var i genomförandet inte baserat på 

någon grundläggande konceptuell tanke utan hade framväxt som ett svar på tre misslyckade 

krig mot LTTE benämnt första till tredje Eelam kriget. Det sista avgörande kriget mot LTTE 

benämns fjärde Eelam kriget.
93

  

 

Bakgrunden till valet att återge V. K. Shashikumar artikel är att forskningsläger kring Sri 

Lankas slutoffensiv mot LTTE är svagt och tunt. V. K. Shashikumar artikel är en av de få mer 

djuplodande analyserna av den strategiska kontexten och skeendet i Sri Lanka 2008-2009. 

Därför vill jag belysa en annan författares perspektiv och analys av kriget för att ha något att 

förhålla sig utifrån.    

 

Genomförandet av det fjärde Eelam kriget mot LTTE vilade på åtta fundament, vilket 

beskriver den av Shashikumar benämnda Rajapaksas model: 

 

Första fundamentet: orubblig politisk vilja. 

Den politiska målsättningen var kristallklar: eliminera LTTE. Sri Lankas försvarsmakt skulle 

utan hänsyn till egna förluster, besegra LTTE och vinna kriget. Rajapaksas var tydlig med att 

kriget skulle genomföras utan att militären skulle ta hänsyn till nationell eller internationell 

politisk påtryckning.
94

 

 

Andra fundamentet: kalla handens politik 

Det internationella samfundet försökte vid flera tillfällen att få både regeringssidan och LTTE 

till förhandlingsbordet för att åter få tillstånd ett fredavtal. Sri Lankas regering avvisade alla 

försök att nå någon form av förhandlingslösning under fjärde Eelam kriget. Enligt Rajapaksas 

hade tidigare fredsavtal till största delen gynna LTTE. Genom att LTTE fick en 

andhämtningsperiod, under vilken LTTE kunde reorganisera och återuppbygga sina styrkor 
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för att senare åter genomföra anfall. Den enda vägen framåt var via eliminering och förintning 

av LTTE. Alla internationella propåer kom att mötas av kalla handens politik.
95

 

 

Tredje fundamentet: inga förhandlingar med LTTE 

Presidentens största vågspel var att ge militären fria händer mot LTTE. Detta innebar bland 

annat att presidenten måste utstå kritik från det internationella samfundet som var bekymrade 

över civila förluster men även över att det internationella samfundet hindrades tillträde till 

krigszonen. Det internationella samfundet ville återföra konflikten till det politiska 

förhandlingsbordet. Dock var Sri Lankas president mycket tydlig med att det inte skulle 

genomföras några förhandlingar med LTTE innan LTTE fullständigt hade nedlagt vapen.
96

 

 

Fjärde fundamentet: styr media 

Målsättningen med att styra och reglera media var att regeringssidan skulle äga konfliktens 

narrativ genom att ensidigt leverera information om konflikten och framgångar. Därtill skulle 

journalister, observatörer och internationella samfundets aktörer hindras från tillträde till 

krigszonen. Orsaken var att tidigare offensiver från regeringssidan hade avbrutits efter 

påtryckningar och hot om en humanitärintervention från det internationella samfundet när 

bilder och artiklar publicerades om stora civila förluster. Regeringssidan ansåg att LTTE 

brukade civila som sköldar eller så tvingade LTTE in civila i stridszonen för att orsaka civila 

förluster. Dessa civila förluster användes sedan av LTTE som ett propagandavapen mot 

regeringssidan för att vända det internationella samfundet mot Sri Lankas regering.
97

 

 

Femte fundamentet: inget eldupphör 

Brott mot mänskliga rättigheter eller humanitära kriser där civila har hamnat i korselden 

under militära operationer har alltid resulterat i ett militär tillbakadragande. LTTE använde 

detta kort om och om igen vilket resulterade i en förlängning av kriget. Rajapaksas var tydlig 

med att detta inte skulle upprepas. Därför skulle ingen eldupphör tillåtas, inte ens tillfälligt.
98

  

 

Sjätte fundamentet: fullständig operativ frihet för militären 
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Regeringen beslutade att återkalla general Sarath Fonseka från pension. Fonseka var en av 

förgrund gestalterna för en hårdförd rent militär lösning på det Tamilska upproret. Den 

politiska nivån gav general Fonseka fullständig operativ frihet att bruka de medel och metoder 

som krävde för att besegra LTTE utan att militären behövde ta politisk hänsyn. Fonseka 

lyckades att åter ingjuta mod i Sri Lankas försvarsmakt att utkämpa det avgörande kriget mot 

LTTE utan hänsyn och risk för att dras inför domstol anklagad för brott. Den politiska nivån 

var beredd att ta på sig skulden för civila förluster som med säkerhet kommer uppstå när 

militären kunde genomföra den militära operationen utan politiska begränsningar.
99

 

 

Sjunde fundamentet: lita på unga befälhavare 

Detta fundament har inte med ålder att göra utan är mer kopplat till att den bästa officeren 

skall föra befälet. Valet av chefer skall baseras på skicklighet och lämplighet till befattning 

och inte bakgrund, senioritet eller kontakter.
100

 

  

Åttonde fundamentet: informationsutbyte och ömsesidig respekt för grannstater 

Det de facto strategiska partnerskapet mellan Sri Lanka och Indien under det fjärde Eelam 

kriget var helt avgörande. Indien bidrog med underrättelser till regeringssidan. Därtill 

säkerställde Indien att LTTE blev isolerade i norra Sri Lanka genom att hindra LTTE:s 

möjlighet till en fristad på den Indiska subkontinenten eller möjlighet för LTTE att föra in 

logistik via Indien.
101

 I en intervju för Jane´s Defence Weekly hävdar chefen för Sri Lankas 

flotta, viceamiral Wasantha Karannagoda, att sänkningen av LTTE handelsflotta tillsammans 

med sjöblockaden av norra Sri Lanka och att Indien förvägrade att LTTE kunde få in 

förnödenheter via Indien var en av kriget stora vändpunkter.
102

 

 

Sammanfattningsvis är Rajapaksas model helt baserad på det militära maktmedlet och inte på 

det politiska. En dogmatisk terroristorganisation som LTTE måste fullständigt krossas 

militärt. Det finns inget utrymme för halvmesyrer och politiska lösningar detta är det centrala 

budskapet i Rajapaksas COIN modell. 
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3.4 Regeringsoffensiv 2008-2009 

I detta avsnitt kommer den Singalesiska regeringsoffensiven 2008-2009 beskrivas. 

Beskrivningen är på inget sätt fullständig men syftar till att ge läsaren en bild av 

slutoffensiven. Beskrivningen kommer att fokusera på markoffensiven som genomförs av Sri 

Lankas Armé (SLA). I syfte att underlätta för läsaren att följa offensiven på kartorna så anger 

spetsen på respektive framryckningspil ungefärligt område. Under hela offensiven var 

operationsområdet avreglat av den Singalesiska flottan. SLA understödes under hela 

offensiven av det Singalesiska flygvapnet. 

 

 

Bild 3 Utvisande utgångsgruppering inför offensiven tidigt 2008 

Tidigt 2008 påbörjade SLA slutoffensiven som resulterade i ett militärt nederlag för LTTE.    

Slutoffensiven föregås av två viktiga strategiska händelser. EU listar LTTE som 

terroristorganisation 2006 vilket blanda annat innebär att LTTE:s ekonomiska tillgångar 

fryses i Europa.
103

 Den Singalesiska flottan sänker LTTE:s handelstonnage och övriga 

lastfartyg under 2006 och 2007 samt upprättaren en relativt effektiv blockad som avreglade 

norra Sri Lanka.
104

 Se även bild 3. Dessa händelser isolerar LTTE både globalt och regionalt. 

 

                                                 

103
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/06/78&format=HTML&aged=0&language=E

N&guiLanguage=en, 20110315 
104

 http://content1/janesdata/mags/jdw/history/jdw2009/jdw39626.htm, 20110308 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/06/78&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/06/78&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://content1/janesdata/mags/jdw/history/jdw2009/jdw39626.htm


FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-uppsats                     Sida 42 av 64 

Major Daniel Källman 

HSU 09-11   2011-04-22 

 

Bild 4 Utvisande läge 16 maj 2008 

Det symboliskt viktiga målet Madhu 

Det första viktiga operativa målet för SLA var Madhu tempelområde (se bild 4). Madhu 

tempelområde var en symboliskt viktig plats genom att symbolisera både etnisk och religiös 

enighet. Till Madhu vallfärdar vanligtvis tiotusentals människor varje år oberoende av etnisk 

och religiös tillhörighet. Tempelområdet var även en viktig tillflyktsort för flyktingar undan 

konflikten.
105

 Området kring Madhu och vägknuten Palampiddi var ett viktigt geografiskt 

fäste för LTTE. Den 25:e april 2008 intog och rensade 57:e divisionen Madhu.
106

 LTTE hade 

valt att använda tempelområdet som befästning och flyktingarna som mänskliga sköldar. 

Tempelområdet skadades svårt under striderna, men den Singalesiska regeringen bekostade 

en återuppbyggnad efter kriget. Den 16:e maj intogs vägknuten Palampiddi av 57:e divisionen 

och därefter påbörjades en rensning av området. LTTE valde att uppge området efter en kort 

men hård strid och retirera norrut.
107

 Den 30:e maj intog 59:e divisionen Munagam basen, 

vilket var en viktig underhållsbas för LTTE.
108

 56:e divisionen försvarade under hela 

operationen staden Vavuniya. Vavuniya var ett viktigt nav i området och innehöll både det 

operativa högkvarter och en flygbas. Som befolkningscenter var även Vavuniya ett presumtivt 

mål för LTTE.       
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Bild 5 Utvisande läge 2 september 2008 

Förvägra LTTE försörjning 

Sri Lankas mest fertila odlingsmark för ris fanns i LTTE:s sydvästra område. Området kallas 

The Mannar Rice Bowl och var ur ett försörjningsperspektiv mycket viktigt för LTTE. 58:e 

divisionen hade uppgiften att ta The Mannar Rice Bowl. Den 29:e juni hade 58:e divisionen 

tagit The Mannar Rice Bowl med understöd av attackflyg och kraftsamlat artilleri (Se bild 

5).
109

. LTTE bjöd hårt motstånd i området men tvingades falla tillbaka till staden Vidattaltivu. 

Vidattaltivu var västkustens största stad i området och ett viktigt fäste för LTTE. I staden 

fanns även Sea Tigers viktigaste flottbas. Vidattaltivu var välbefäst med ett välutbyggt 

bunkersystem förstärkt med stridsvagnsdiken och vallar samt stora minfält. 58:e divisionen 

vidmakthöll kontakten med retirerande LTTE förband men fastnade i utnötningsstrid söder 

om Vidattaltivu. 58:e divisionen erhöll förstärkningar i form av ett elitförband nämligen 

kommandobrigaden samt 24 attackhelikoptrar. Därtill ett understöd av både kraftsamlat 

artilleri och attackflyg. Den 16:e juli intogs Vidattaltivu efter mycket hårda strider. För LTTE 

var förlusten av Vidattaltivu mycket kännbar eftersom förlusten innebar att LTTE tappade sin 

sista effektiva förbindelse med den Indiska subkontinenten och Tamil Nadu.
110

 57:e 

divisionen inringade och tog staden Thunukkai den 22:a augusti och staden Maltavi den 2:a 
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september.
111

 Maltavi var beläget vid en strategiskt viktiga väg som förband östkusten med 

The Mannar Rice Bowl och hamnen i Vidattaltivu. Vägen var viktig för LTTE:s försörjning.      

 

 

Bild 6 Utvisande läge 17 november 2008 

Västra området rensas -Pooneryn 

Nästa mål i operationen var staden Pooneryn i syfte att rensa västra halvan av 

operationsområdet från LTTE (se bild 6). 57:e och 58:e divisionen genomförde en gemensam 

framryckning norrut. 57:e divisionen anföll och intog den 5:e november 2008 området 

Akkorayankulam build-up vilket var ett viktigt odlingsområde och gynnsam försvarsterräng 

för LTTE 8 km öster om staden Kilinochchi.
112

 58:e divisionen hade uppgiften att ta staden 

Ponneryn. Området kring Pooneryn var viktigt eftersom väg A32 passerade igenom området 

och över Jaffna lagunen till Jaffna halvön. Väg A32 var således strategiskt viktig för den 

Singalesiska regeringen eftersom vägen innebar både en fysisk och en symbolisk förbindelse 

med Jaffna halvön. Därtill var staden Ponneryn en utgångspunkt för LTTE:s framstötar och 

infiltrationen på Jaffna halvön vilket orsakade problem för SLA:s förband på Jaffna halvön. 

Den 15:e november intog 58:e divisionen Pooneryn efter 20 år i LTTE:s händer.
113

 TF3 anföll 

och intog området Mankulama med järnvägen och den viktiga vägknuten A9 och A34 (se bild 
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6). TF3 var en paramilitär organisation ur antiterroristpolisen. TF3 främsta syfte var att 

förvägra LTTE att använda vägen A9 och A34.
114

        

 

Bild 7 Utvisande läge 9 januari 2009 

LTTE nervcenter -Kokavil och Elefantpasset 

Den 1:a december 2008 intog 57:e divisionen staden Kokavil. Delar av 57:e divisionen 

rensade väg A9 söderut från Kokavil mot Mankulama.
115

 Två ytterligare paramilitära styrkor 

ur antiterroristpolisen anlände till operationsområdet (TF2 och TF4). 59:e divisionen anföll 

norrut mot väg A34 (se bild 7). Framryckningen gick långsamt eftersom LTTE hade 

genomfört omfattande fältarbeten i området med jordvallar, vattengravar, försvarsnästen och 

minfält. Den 26 december intog 59:e divisionen byn Mulliyawalai vid väg A34. I området 

kring Mulliyawalai intog SLA även en välförsvarad radiomast tillhörande LTTE.
116

  TF2 och 

TF4 rensade terrängen från LTTE förband nordost från staden Vavuniya mot väg A34. Staden 

Kilinochchi med över 125 000 invånare ansågs vara LTTE:s viktigaste bastion (se bild 7: 

södra operativa målet). Staden var de facto LTTE:s administrativa huvudstad. Kilinochchi var 

även viktigt ur en operativ synvinkel med väg och järnvägsförbindelse samt en möjlighet att 

undergräva LTTE:s starkaste försvarslinje vid Elefantpasset (se bild 7: norra operativa målet) 

57:e och 58:e divisionen genomförde ett kraftsamlat anfall med understöd av artilleri, 

attackhelikoptrar och attackflyg mot Kilinochchi. Staden intogs den 2:a januari 2009.
117
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Journalister, FN och andra hjälporganisationer hade länge varit hindrade tillträde till 

operationsområdet.
118

 Dock var framgången med att ha intagit staden Kilinochchi symboliskt 

mycket viktig för SLA och den Singalesiska regeringen att denna trumf skulle visas upp. En 

reporter från BBC News skriver ”In Kilinochchi there was hardly a building with a roof. 

Shops were in ruins or pockmarked with bullets, a huge water tower was lying on its side.”
119

 

Därtill var staden i stort sett tömd på civilbefolkning men innehöll däremot många stupade 

LTTE. De få människorna som var kvar vittnade även om att LTTE tvångsrekryterade 

barnsoldater.
120

 Dock var inte LTTE helt besegrade än. Dagen därpå genomförde LTTE 

ytterligare ett i den långa raden av självmordsdåd i huvudstaden Colombo mot en 

flygvapenkasern.
121

 53:e, 55:e och 58:e divisionen intog och rensade Elefantpasset den 9:e 

januari. Därmed var hela vägen A9 under regeringens kontroll.
122

    

 

 

Bild 8 Utvisande läge 18 mars 2009 

LTTE:s sammanbrott 

Efter att SLA hade intagit Kilinochchi och Elefantpasset retirerade LTTE i riktning mot 

området Mullaittivu. SLA följde efter. Under LTTE:s 26-åriga uppror hade respekten för 

mänskliga rättigheter varit låg. Under slutfasen av kriget 2009 så nådde respekten för liv och 
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mänskliga rättigheter nya lågvattenmärken. LTTE hindrade civila från att fly. Ofta tvingade 

LTTE civila att följa med i reträtten, både som mänskliga sköldar och tvångs arbetskraft. Vid 

upprepade tillfällen grupperade även LTTE i anslutning till flyktingläger vilket innebar 

drastiskt ökande förluster hos civilbefolkningen. SLA bekämpande områden utan att ta någon 

hänsyn till distinktionen mellan civila och militär. Ytterligare en paramilitärstyrka ur 

antiterroristpolisen anlände till området nämligen TF8. De militära förbanden tillsammans 

med de olika styrkorna från antiterroristpolisen (TF) rensade effektivt terrängen från LTTE.
123

 

Civila som lyckades fly placerades av den Singalesiska regeringen i stora så kallade Wellfare 

center. LTTE soldater och misstänkta LTTE kollaboratörer bekämpades eller placerades i 

fångläger. Den Singalesiska regeringen deklarerade en no fire zone norr om väg A35 (se bild 

8: området omfattar ungefär LTTE:s läge). Regeringen valde även att släppa flygblad över 

stridszonen som informerade om no fire zone. Detta innebar att många civila valde att fly 

dit.
124

       

 

Slutstriden 

Den 5 april intogs staden Puthukkudiriruppu av SLA. Det enda kvarvarande området som inte 

var rensat från LTTE var en halvö omgärdat av havet och Nanthikadal lagunen. Området 

benämnt Mullaittivu (se Bild 8: markerat som strategiskt mål) hade tidigare deklarerats som 

en no fire zone. 

 

Området Vellamullivaikkal vilket är halvöns yttersta spets, intogs den 18 maj. SLA hittade 

där liken efter 350st LTTE soldater vara av 18st ur LTTE högsta ledning, jämte mängder med 

militära effekter.
125

 HRW skriver dock att det finns tydliga bevis på att SLA genomförde 

summariska avrättningar av tillfångatagna LTTE soldater under stridens sista timmar.
126

  

 

Den 19 maj adresserade presidenten det Singalesiska parlamentet att SLA hade uppnått en 

seger mot LTTE.
127

 Samtidigt identifierades liket efter Velupillai Prabhakaran, LTTE:s högsta 

ledare sedan organisationen grundades 1976.
128
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3.5 Avslutning Empiri 

I empirikapitlet har bakgrunden till det Tamilska upproret beskrivits. Därtill har den 

Singalesiska COIN doktrinen beskrivits utifrån V. K. Shashikumar perspektiv. Slutligen har 

regeringsoffensiven mot LTTE beskrivits. I nästa kapitel skall empirin analyseras i syfte att 

hitta svar på hur den Singalesiska regeringen genomförde kampanjen: people-centric eller 

enemy-centric.  
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4. Analys 

4.1 Ingress analys 

I empirikapitlet beskrevs hur den Singalesiska regeringen genomförde kampanjen mot LTTE. 

Empirikapitlet har ett bredare innehåll än det som används för analysen i syfte att ge läsaren 

ett sammanhang av detaljerna. Det bakomliggande temat i dokumenten som ligger till grund 

för empirin skall lyftas fram genom att använde de variabler som togs fram i kapitlet teori. I 

detta kapitel skall detaljerna analyseras i syfte att hitta vilket bakomliggande tema som Sri 

Lankas kampanj mot LTTE kan kategoriseras till.  

 

Inledningsvis skall analysen svara på med vilket medel kampanjen genomfördes: 

huvudsakligen militär insats vs allomfattande insats. Därefter skall analysen svara på hur 

insurgenterna bekämpades(metod): nedkämpning eller tillfångatagning vs neutralisering. 

Därtill skall analysen svara på vilket mål kampanjen hade: militär seger vs politisk lösning. 

Slutligen skall resultatet av analysen ge svar på frågeställningen: Till vilken teoribildning kan 

Sri Lankas kampanj mot LTTE kategoriseras? (people-centric eller enemy-centric) 

4.2 Analys 

Intressant att notera att det finns två diametralt motsatta bilder hur LTTE besegrades. Sri 

Lankas officiella bild: där LTTE besegrades militärt genom systematiska återta terräng i norra 

Sri Lanka, respekt för civila och inrättande av no fire zones. Ur ett av President Rajapaksas tal 

”Our forces had to launch a humanitarian operation to rescue hundreds of thousands of 

civilians who were forcibly held by the terrorists.”
129

 

 

En alternativ bild beskriven av bland andra Human Rights Watch (HRW)och The 

International Crisis Group. HRW har publicerat en rapport ”Legal Limbo: The Uncertain 

Fate of Detained LTTE Suspects in Sri Lanka” baserat på intervjuer med släktingar till fångar 

som misstänks vara associerade med LTTE, humanitära hjälparbetare med flera. HRW skriver 

att regeringssidan förbjöd oberoende insyn i de områden som striderna utkämpades i. 

Humanitära organisationer hindrads också från att leverera mat och mediciner till 

stridsområdena. Även reportrar hindrades tillträde till stridszonen vilket innebar att en 

oberoende rapportering uteblev från stora delar av slutoffensiven. Enligt HRW rapporter 
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gjorde Sri Lankas försvarsmakt ingen distinktion mellan civila och LTTE när områden 

besköts med artillerield eller utsattes för flyganfall. Vid flera tillfällen träffades sjukhus. FN 

uppskattade att minst 7 000 civila dödades under de sista fem månadernas strider och ca 

290 000 människor flydde till regeringskontrollerade områdena.
130

 

4.2.1 Variabeln: Medel 

Enemy-centric COIN variabel: militär insats. 

Karakteristik på variabel: Det militära maktmedlet är det huvudsakliga verkansmedlet. 

Insatsen genomförs med i huvudsak militära eller paramilitära förband. 

 

People-centric COIN variabel: allomfattande insats 

Karakteristik på variabeln: Insatsen genomförs genom en kombination av staten alla 

maktmedel. Staten integrerar politik, diplomati, informationsoperationer, underrättelser, 

bistånd, rättsväsende, polis och militär i en gemensam insats. 

 

Analys 

Sri Lankas regering valde att i huvudsak använda det militära maktmedlet i operationen. Det 

politiska medlet användes för att skapa yttre handlingsutrymme för Sri Lankas regering. Men 

även för att påverka Indien att hindra Tamilera i Tamil Nadu på den Indiska subkontinenten 

att passivt eller aktivt stöda LTTE. Informationsoperationer var ett flitigt använt 

verkansmedel inför och under hela kampanjen men användes mer till att skapa ett yttre 

handlingsutrymme. Informationsoperationerna mer till att demonisera LTTE i syfte att skapa 

operativ frihet i norra Sri Lanka och mindre som verkansmedel mot LTTE och 

lokalbefolkningen. Således använde Sri Lankas regering många av sina maktmedel men syftet 

var att mer skapa ett yttre handlingsutrymme för att säkerställa en operativ frihet i 

operationsområdet. Under den sista offensiven var alla maktmedel av underordnad betydelse 

jämfört med det militära maktmedlet. Det var Singalesiska markförband understödda av 

luftstridskrafter som användes som direkt verkansmedel mot LTTE. De Singalesiska 

sjöstridskrafterna mer indirekt i en sjöblockad mot LTTE i syfte att forma och avregla 

operationsområdet men även i syfte att hindra ytter försörjning till LTTE. Därtill används en 

paramilitär styrka från antiterroristpolisen som sammansattes till olika taskforces(TF). Det 
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huvudsakliga syftet med TF var att rensa befriade områden från kvarvarande soldater och 

sympatisörer till LTTE. 

 

Kampanjen genomfördes med i huvudsak det militära maktmedlet och således mer enligt 

enemy-centric variabeln. 

4.2.2 Variabeln: Metod 

People-centric COIN variabel: neutralisera insurgenterna 

Karakteristik på variabeln: Fokus är på människan. Metoden är mer kognitiv än fysisk. 

Konnektiviteten mellan insurgenten och lokalbefolkningen skall brytas. Insurgenten skall 

göras irrelevant genom att gör saken irrelevant. Lokalbefolkningen skall skyddas genom att 

öka den personliga säkerheten. Lokalbefolkningen kan behöva flyttas för att bryta 

konnektiviteten. Det är genom den aktiva minoriteten för den legala regeringen som den 

neutrala majoriteten skall vinnas.   

 

Enemy-centric COIN variabel: nedkämpning eller tillfångatagande av insurgenter. 

Karakteristik på variabeln: Fokus är på insurgenterna. Metoden är mer fysik än kognitiv. 

Genom eldkraft, manöver och utnötning skall insurgenten nedkämpas, dödas eller 

tillfångatagas. Insurgentens fysiska tillgångar skall förstöras. Insurgenten skall hindras från att 

behärska viktig terräng. Huvudstad eller annan symboliskt viktig infrastruktur eller plats skall 

behärskas. Insurgenternas ledarskikt skall dekapiteras. 

 

Analys 

Den Singalesiska regeringens slutoffensiv mot LTTE var i huvudsak fokuserad på fysisk 

bekämpa LTTE. Genom direkt och indirekt eldkraft bekämpa och utnöta LTTE:s militära 

förband. Operationen var även fysisk i bemärkelsen att den även var fokuserad på att behärska 

terräng eller åtminstone hindra LTTE från att behärska terräng såsom exempelvis hamnar, 

vägar och baser. Operationen genomförds linjärt och ansatsvis, område för område. Med 

kraftsamlad och överlägsen eldkraft nednöttes LTTE:s förband. Den Singalesiska presidenten 

uttryckte att syfte med operationen var av humanitär karaktär syftandes till att skydda och 

rädda den lokalbefolkningen från LTTE. Det är dock troligt att detta uttryck var även det ett 

försöka att lugna oppositionen och skapa mer yttre handlingsutrymme än ett försök att bryta 

konnektiviteten mellan LTTE och lokalbefolkningen. Striderna resulterade i stora 
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flyktingströmmar. Flyktingarna hamnade i uppsamlingsläger så kallade wellfare läger i och 

utanför operationsområdet. I lägren kunde lokalbefolkningen hållas under kontroll vilket 

tilldel fysiskt bröt kontakten mellan lokalbefolkningen och LTTE. Detta är dock av mer 

spontan än planerad karaktär. Den Singalesiska regeringen försökte dock minst vid ett tillfälle 

att styra flyktingströmmarna genom att upprätta en no-fire zone och sprida flygblad för att 

informera om zonen till lokalbefolkningen. De paramilitära förbanden i form av olika TF 

användes för att rensa terrängen från LTTE. Tillfångatagna LTTE soldater eller sympatisörer 

hamnade i fångläger. Tillskillnad från före 2006 finns det få exempel på senare tid att den 

Singalesiska regeringen försökte påverka den neutrala majoriteten genom någon politisk elit 

eller andra grupper.  

 

Vid analys av de olika operativa målen så är det första operativa målet      

Madhu tempelområdet både av symbolisk och fysiskt värde. Madhu är en viktig symbol för 

både religiös och etnisk enighet. Därtill hade många flyktingar tagit tillflykten till 

tempelområdet. Utifrån den aspekten skulle det kunna kopplas till people-centric variabeln. 

Dock hade LTTE grupperat ansenliga styrkor på tempelområdet och därför var det viktigt för 

den Singalesiska regeringen att bekämpa dessa styrkor. Detta är mer kopplat mot enemy-

centric variabeln. Nästa operativa mål är staden Pooneryn. Staden är strategiskt viktig 

eftersom det finns en förbindelse med Jaffna halvön. Denna förbindelse är både viktig ur en 

försörjningssynpunkt genom att en land förbindelse har öppnats men även viktigt symboliskt 

att förena norra Sri Lanka med södra delen. Således är detta operativa mål inte heller helt 

entydigt. Däremot är SLA:s tagande och rensande av det viktiga odlingsområdet The Mannar 

Rice Bowl och staden Vidattaltivu tydligare. Att ta odlingsområdet, hamnen i Vidattaltivu och 

vägnätet försvårar LTTE:s försörjning avsevärt. Ett tydligt exempel på en mer fysiskt fokus. 

Måhända indirekt men ehuru riktad mot insurgenterna och således mer kopplat till enemy-

centric variabeln. Slutstriden i området Mullaittivu var dock mycket tydligt att den 

Singalesiska regeringen hade en tydlig enemy-centric metod. Området var helt inringat av 

förband. LTTE skulle med eldkraft nednötas eller tillfångatas intill ingenting återstod av 

LTTE:s militära förband.  

 

Metoden som användes var i huvudsak att bekämpa eller tillfångata insurgenterna och således 

mer av den enemy-centric variabeln. Dock var det inte helt entydigt. 
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4.2.3 Variabeln: Mål 

People-centric COIN variabel: politisk lösning 

Karakteristik på variabeln: Det militära maktmedlet skall uppnå ett specifikt tillstånd. Parterna 

skall komman överens om ett ömsesidigt eldupphör som möjliggör att konflikten återförs till 

det politiska förhandlingsbordet. Olika politiska lösningar kan vara målet såsom: 

maktdelning, helt eller villkorat självstyre, koalitionsregering, jordreformer, folkomröstningar 

och val. 

 

Enemy-centric COIN variabel: militär seger. 

Karakteristik på variabeln: Målet är att uppnå en militär seger. Motståndaren skall tillfogas ett 

totalt nederlag. Insurgenterna skall erkänna sig besegrade. Insurgenterna skall villkorslöst 

kapitulera. Motståndarens vilja och förmågan att fortsätta kriget skall vara uttömt.  

 

Analys 

Den Singalesiska regeringen utropade efter den 17 maj 2009 att de hade uppnått en militär 

seger. Det går att läsa i den Singalesiska presidentens tal. Således torde denna analys vara 

onödig. Det är ehuru skillnad på att utropa en militär seger och att uppnå en militär seger 

enligt teorins definition. LTTE var ej intresserade av en politisk lösning, förutom en suverän 

Tamilsk stat. Det visade LTTE tydligt genom att de fortsatte med kampen efter det 

framförhandlade eldupphöret och även ignorerade erbjudandet om en semiautonom Tamilsk 

stat. Således är utgångsläget inte gott för den Singalesiska staten att erbjuda någon politisk 

lösning på konflikten. Efter den Singalesiska slutoffensiven hade startat ignorerade 

regeringssidan alla yttre försök att återföra konflikten till det politiska förhandlingsbordet. 

Ingen kapitulation för LTTE förutom helt villkorslös kapitulation och att LTTE helt skulle 

upphöra med sin militära kamp. Slutfasen av offensiven visar på det tragiska och blodiga 

resultatet av en lång och brutal konflikt. Den Singalesiska regeringen hade ett tydligt mål att 

fullständigt krossa LTTE fysiskt i syfte att LTTE skulle vara uttömda från både vilja och 

förmåga att fortsätta kampen.  

 

Målsättningen var att orsaka ett totalt nederlag hos LTTE. Den Singalesiska regeringen 

godtog endast en villkorslös kapitulation av LTTE och det är således tydligt att målsättningen 

helt faller inom enemy-centric variabelns ramar. 
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4.3 Resultat och svar på frågeställningen 

Till vilken teoribildning kan Sri Lankas kampanj mot LTTE kategoriseras? (people-centric 

eller enemy-centric) Sri Lankas regering bedrev i huvudsak en enemy-centric COIN kampanj. 

4.4 Avslutning analys 

Resultatet av analysen ger ett nästan entydigt svar att Sri Lankas regering bedrev en enemy-

centric COIN kampanj. Vad innebär resultatet? Hur kunde Sri Lankas regering segra trots att 

den nutid dominerande teoribildningen inom COIN pekar på motsatsen? Resultatet är nästan 

lite väl entydigt. Detta kan vara problematiskt och kommer att diskuteras i nästa kapitel. Kan 

en för snäv tidsrymd ha valts för undersökningen? Eller är det problem med tolkningen av 

variabler och empiri som döljs i Sri Lankas regerings försök att beskriva sitt narrativ.  
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5. Diskussion 

5.1 Ingress diskussion  

I diskussionskapitlet skall resultatet av analysen diskuteras. Sri Lankas seger över LTTE kan 

ses som ett exempel på att enemy-centric COIN fungerar i praktiken. Resultatet av analysen 

används för att diskutera och kritisera people-centric COIN i allmänhet och Galulas teorier i 

synnerhet. Därtill skall en reflektion genomföras kring varför Sri Lankas regering segrade. 

Därefter skall även en reflektion genomföras kring den ovissa framtiden för Sri Lanka: militär 

seger vs långsiktig framgång. Kapitlet kommer att avslutas med förslag på fortsatta 

forskningsfrågor. 

5.2 Diskussion 

Finns det problem med ett för entydigt resultat? Orsaken till det entydiga resultatet kan vara 

att uppsatsen är avgränsad till att studera den militära slutoffensiven. Således är 

avgränsningen en av orsakerna till att resultatet blev entydigt. En annan förklaring kan vara 

själva valet av fallstudie utifrån RAND:s tidigare forsning. RAND skriver att den 

Singalesiska regeringen uppnådde en militär seger mot LTTE. De båda förklaringarna kan 

vara lämpliga utgångspunkter för att kritisera denna uppsats. En annan förklaring kan vara 

den Singalesiska regeringens försök att påverka krigets narrativ.  

 

Den Singalesiska regeringen försöker påverka sitt narrativ om kriget mot LTTE. 

Slutoffensiven beskrivs som en humanitär operation i syfte att befria civilbefolkningen från 

LTTE:s klor. Humanitära organisationer och andra icke statliga aktörer ger en konkurerande 

bild av krigets narrativ. Varför försöker den Singalesiska regeringen försköna beskrivningen 

och bilden av kriget? En förklaring är att det finns moraliska betänkligheter med att 

genomföra enemy-centric COIN fullt ut. Detta var särskilt tydligt i Sri Lanka där LTTE inte 

skydde några medel och använde civilbefolkningen till mänskliga sköldar eller grupperade 

när olika folkrättsligt skyddade objekt. Regeringssidan var väl medveten om den folkrättsliga 

och moraliska aspekten. Därtill ville regeringssidan hindra LTTE att bruka det effektiva 

propagandavapnet som syftade till att skapa en opinion mot Sri Lankas regering. Därför 

hindrade regeringssidan både journalister och humanitära organisationer tillträde till 

operationsområdet. Efter operationen är det dock svårt att hindar att informationen om kriget 
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grävs fram. Därför försöker regeringssidan skapa ett narrativ som ska förklara kriget. Detta är 

en av orsakerna till att officiellt Singalesiska dokument är tendensiösa.  

Helgade målet, medlet i slutoffensiven? Det är tveksamt. Civilbefolkningen drabbades hårt 

genom att båda sidor struntade i att distinktionen mellan civila och militära. Samtidigt 

besegrades LTTE fullständigt och huvuddelen av organisationen dödades eller tillfångatogs. 

Detta är priset som måste betalas om en seger ska uppnås i COIN med en enemy-centric 

metod.  

 

Galula skriver att stöd uppnås genom en aktiv minoritet för den legala regeringens sak.
131

 

Dock struntade den Singalesiska regeringen i detta. Åtminstone när det gäller den Tamilska 

befolkningen. Galula hävdar vidare att stödet från befolkningen kommer när viljan, medlen 

och möjligheten att vinna finns.
132

 Kan den politiska viljan således vara avgörande för den 

Singalesiska regeringens framgång? Människor blir illa berörda när de ser en stat använda det 

militära maktmedlet mot den egna civilbefolkningen. Stridsvagnar, artilleri och attackflyg mot 

barn, kvinnor och gamla ger ett David och Goliat syndrom där människors sympati lätt 

hamnar hos den lilla människan. När TV och Internet är full med bilder på civila dödsoffer 

reagerar världssamfundet och kräver ett stopp på våldet. LTTE använde ofta detta trumfkort 

när trycket blev för stort från regeringssidan. V. K. Shashikumar skriver i sin artikel att de två 

första fundament i den Singalesiska regeringens COIN doktrin är nationell orubblig politisk 

vilja och kalla handens politik mot påtryckningar från det internationella samfundet.
133

 LTTE 

hade som målsättning: en Tamilsk självständig stat i norra Sri Lanka, detta var villkorslöst. 

Det internationella samfundet försökte bland annat genom ett norskt initiativ nå en 

förhandlingslösning. Vilket den Singalesiska regeringen till del gick med på med en möjlighet 

till en semiautonomt styrt norra Sri Lanka. Dock var LTTE inte intresserade av någon 

halvmesyr till förhandlingslösning. 2006 såg LTTE möjligheten att avgöra kriget och uppnå 

sitt totala slutmål. Statistiken visade på ett troligt utfall att LTTE skulle uppnå sitt slutmål. 

Dock lyckades regeringssidan återfå viljan tillsammans med att den militära förmågan kunde 

reorganiseras och återuppbyggas. Regeringssidans målsättning blev liksom LTTE:s 

målsättning total. Ingen förhandlingslösning var acceptabel utom en villkorslös kapitulation 

av LTTE eller ett totalt militärt nederlag för LTTE. Denna utveckling radikaliserade 
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konflikten och omöjliggjorde en återgång till förhandlingsbordet och en möjlighet till en 

politisk lösning. Den Singalesiska presidentens orubbliga politiska vilja kombinerades med att 

slå dövörat till världssamfundet. Regeringssidans hårdförda kampanj i norra Sri Lanka 

kritiserades och kritiseras fortfarande hårt av bland annat FN och många ickestatliga 

humanitära organisationer. Dock var risken nästintill obefintlig att FN skulle genomföra en 

humanitär intervention. Samtidigt hade LTTE 2006 klassificerats som terroristorganisation av 

bland annat EU. Området är av mindre betydelse för världens stormakter förutom Indien. 

Indien var oroliga för den egna Tamilska befolkningen och spridningseffekten av konflikten. 

Dock kan det antas att Indien var föga intresserade att åter intervenera efter misslyckandet 

1987-1990 med IPKF. Sammantaget var risken låg utifrån den Singalesiska regeringens sida 

att genomföra sin offensiv och ignorera världssamfundets röst.  

 

Kontroll av media var ett viktigt instrument för att minimera LTTE:s propagandavapen och 

minska yttre kritik. Reportrar, FN och andra ickestatliga humanitära aktörer hade initialt svårt 

att verka i norra Sri Lanka. Efter att regeringssidans offensiv hade påbörjats minskade 

tillträdet till operationsområdet ytterligare till att så småningom vara ett helt stängt område. 

De Tamilska informationskanalerna försvårades eller hindrades från att verka. Den 

information som kom från operationsområdet var av den Singalesiska regeringen 

tillhandahållen och tillrättalagd. Regeringssidan släppte endast in reportrar i 

operationsområdet när det kunde gynna regeringssidans intresse. Såsom exempelvis när den 

symboliskt viktiga staden Kilinochchi hade intagits av SLA.   

 

Galula beskrev att en upprorsrörelse, mer eller mindre, följer vissa generella drag.
134

 I det 

fjärde steget formerar insurgenterna reguljära förband som ett komplement till sina 

gerillaförband. Syftet är att börja överta områden och på allvar utmana den legala regeringen. 

För att använda en metafor från kemin: Insurgenterna lämnar sin gasform och antar en mer 

fast form. LTTE var inför slutoffensiven väl organiserade med en militär och politisk gren. 

Reguljära mark, sjö, luftstridskrafter som opererade tillsammans med irreguljära element 

såsom exempelvis självmordsbombsförband. LTTE hade även väl utbyggda bas och 

försörjningsområden. Således hade LTTE som upprorsorganisation antagit en fast form. Kan 

detta vara en förklaring varför enemy-centric COIN fungerade i Sri Lanka? Galula skriver att 
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en stat som har stor vilja och är beredd att långvarit ta förluster tillsammans med en stark 

krigsmakt som har möjlighet att förneka insurgenterna en fristad, har möjligheten att med en 

konventionell krigskonst segra i COIN.
135

 Både den Singalesiska regeringen och LTTE hade 

reguljära förband och intresse för att ta och försvara territorium. Båda sidor delade samma 

ontologi om krig och vad som leder till seger. Båda sidor hade den politiska viljan att slåss 

oavsett priset. Således avgjordes kriget av den Singalesiska regeringens förmåga att 

kraftsamla ett tillräckligt antal förband med en överlägsen eldkraft mot LTTE och deras svaga 

punkter. Detta överensstämmer med Galulas teorier men tycks ha förbisetts i Galulas 

modernare uttolkare. Enemy-centric COIN verkar fungera bra när insurgenterna har formerat 

reguljär förband. Har regeringssidan kvar den politiska viljan och den militära förmågan kan 

en insurgentrörelse besegras när insurgenterna formerar reguljära förband. Det torde då vara 

lättare att identifiera och lokalisera insurgenterna. Dock är det en hake med resonemanget 

enligt Galulas teorier. En förutsättning för att insurgenterna ska formera sina reguljära 

förband är att regeringssidan är kraftigt försvagad och är på defensiven. Detta stämmer dåligt 

med LTTE eftersom LTTE tidigt i upproret valde att formera reguljära stridskrafter. En 

förklaring kan vara att LTTE hade en begränsad målsättning i form av en separatisttanke 

tillskillnad från en total målsättning med att störta den legala regeringen. 

 

Galula skriver att en seger i COIN uppnås när insurgenternas militära styrkor och politiska 

organisation är nedkämpade tillsammans med att konnenktiviteten är bruten mellan 

lokalbefolkningen och insurgenten.
136

 Enligt Galulas teorier har den Singalesiska regeringen 

endast uppnått en negativ seger. Ehuru finns det positiva tecken på att LTTE är slutgiltigt 

besegrade. Vilka förklaringar kan finnas trots att det står i kontradiktion till Galulas teorier? 

 

Kan en förklaring vara att LTTE blev symbolen för den Tamilska nationalismen och således 

dog den tamilska separatisttanken med LTTE? LTTE:s grundare och ledare mellan 1976 och 

2009 var Velupillai Prabhakaran. Prabhakaran kan i många stycken ses som en skicklig 

ledare. Efter att ha grundat ett livskraftigt LTTE, lyckades han tidigt eliminera konkurrerande 

Tamilska befrielserörelser. LTTE lyckades således att uppnå hegemoni som Tamilsk 

separatiströrelse. LTTE lyckades även ta omhand om den Tamilska känslan av politisk 

                                                 

135
 Se teorikapitlet, s.29 

136
 Se teorikapitlet, s.25 
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marginalisering och förena den men drömmen om att återupprätta en Tamilsk nation till 

minnet av de fornstora dagarna. Således lyckades LTTE förena Tamilerna i Sri Lanka, från 

den politiska eliten till bonden, i en kraftfull gemensam sak. Att ha monopol på saken gör att 

konkurerande saker inte stör och försvagar den Tamilska saken. Detta torde ha varit en stor 

fördel för LTTE att med tiden bli en fysisk inkarnation av den Tamilska saken och den enda 

starkt lysande symbolen. Det finns dock samtidigt problem med att ha hegemoni. Genom att 

LTTE vara den enda starkt lysande symbolen öppnar det för möjligheten att fysiskt bekämpa 

den Tamilska saken genom att bekämpa LTTE fysiskt. Detta kan vara en förklaring varför 

den Singalesiska regeringssidan var framgångsrik.  

 

En annan förklaring LTTE hade en tydlig hierarkiskt struktur med en tydlig ledare. Var 

dödandet av LTTE ledare avgörande? En upprorsrörelse som är utrustade med en dynamisk 

och stark sak. En sak som genomströmmar varje medlem i upprorsrörelsen och stöds av 

lokalbefolkningen och politiska eliter kan vara svår att fysiskt besegra. Dödas en insurgent tar 

en annan dennes plats så länge som saken lever i människors medvetande. Dock finns det 

frågetecken kring den Tamilska saken. LTTE kom att tydligt symbolisera och förkroppsliga 

den Tamilska saken. LTTE var mycket väl organiserad, med en politisk och en militär gren. 

Därtill var LTTE en tydlig hierarkiskt organisation med en ensam ledare på toppen och ett 

homogent ledarskikt under. Författaren anar en nästintill avgudadyrkan av LTTE ledare. 

Ledaren var den förenande kraften eller åtminstone bäraren av upprorets ide och den 

avgörande drivkraften i den Tamilska saken. Det kan således bli avgörande för den Tamilska 

saken att Velupillai Prabhakaran dödades och ledarskicket dödades eller tillfångatogs under 

slutstriden. 

 

Resultatet av analysen visar på att det är möjligt att uppnå en militär seger med en enemy-

centric COIN ansats mot en nationalistisk separatiströrelse, om den politiska viljan finns 

uppbackat med tillräckliga militära resurser. Detta är i kontradiktion med den nu dominerande 

teoribildningen i form av people-centric COIN. Dock är frågan om Sri Lankas regering kan 

transformera den brutala militära segern till en långsiktig framgång. Kan regeringen adressera 

den Tamilska känslan av marginalisering och diskriminering, tillsammans med ekonomisk 

återhämtning och återuppbyggnad av norra Sri Lanka? LTTE är måhända eliminerad som 

politisk och militär organisation men den grundläggande idén och drivkraften kan finnas kvar 
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hos den Tamilska befolkningsminoriteten på Sri Lanka. Om den Singalesiska regeringen inte 

lyckas tillgodose den Tamilska befolkningen behov är risken stor att utbrytargrupper från före 

detta LTTE återupptar upproret. 

5.3 Förslag på forskningsfrågor 

I uppsatsen hävdades att LTTE och den Singalesiska regeringen delade ontologi om kriget 

som företeelse och form samt ontologi om seger. Det vore intressant att studera om det är 

avgörande för framgång att COIN parten och insurgenterna delar samma ontologi om krig. 

 

I uppsatsens teoridel skapades en dikotomi av COIN metoder. Dock kan detta vara en för snäv 

generalisering. Det vore intressant att studera COIN i Irak om det kan kategoriseras till 

people-centric eller enemy-centric COIN. Eller finns det en alternativ COIN metod i form av 

money-centric? 
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6. Sammanfattning av svar på frågeställningarna 

 Vilka är det huvudsakliga tankarna som karakteriserar people-centric respektive 

enemy-centric COIN teori? Den centrala tanken i people-centric COIN är att 

människan är den avgörande terrängen. Insurgenten skall neutraliseras genom att bryta 

konnektiviteten mellan insurgenten och lokalbefolkningen. Ofta kräver det en 

gemensam ansats med flera av statens maktmedel såsom exempelvis militär, ekonomi, 

diplomati och polis. Begreppet seger är kopplat till en politisk lösning på konflikten. 

Den centrala tanken i enemy-centric COIN är att insurgenten skall fysiskt nedkämpas 

eller tillfångatas. Det militära maktmedlet är det huvudsakliga verktyget. Begreppet 

seger är kopplat till att insurgentens vilja och förmåga att fortsätta kampen är 

tillintetgjord.   

 Hur genomförde Sri Lankas regering den kampanj som resulterade i att LTTE militärt 

besegrades 2009? Den Singalesiska regeringen genomförde en kampanj mot LTTE 

med en kombination av mark, sjö och luftstridskrafter tillsammans med paramilitära 

förband. De Singalesiska sjöstridskrafterna avreglade operationsområdet och hindrade 

LTTE:s möjlighet till försörjning. Luftstridskrafterna understödde den i huvudsak 

markfokuserade offensiven. De Singalesiska markstridskrafterna genomförde 

offensiven genom att ta för LTTE viktiga platser såsom exempelvis odlingsområden, 

hamnar, vägar och städer. På platser som LTTE valde att försvara bekämpade den 

Singalesiska regeringssidan LTTE med direkt och indirekt eld understödd av 

attackflyg och helikoptrar. Offensiven fortgick intill LTTE och dess ledarskikt var 

fullständigt besegrade. 

 Till vilken teoribildning kan Sri Lankas kampanj mot LTTE kategoriseras? (people-

centric eller enemy-centric) Sri Lankas kampanj kan kategoriseras till den enemy-

centric teoribildningen.  
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