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Bakgrund
Sedan början av nittonhundratalet har Storbritannien varit delaktig i flertalet COIN-operationer. 
Deras erfarenheter har bidragit till att de numera räknas som en framstående nation inom just 
COIN. Undersökningen handlar om Irland 1916-1922 och Storbritanniens agerade i förhållande till 
den nuvarande brittiska COIN-doktrinen. 

Syfte
Undersökningen skall klargöra, utifrån den nuvarande brittiska doktrinen, vilka skillnader och 
misstag Storbritannien begick under början av nittonhundratalet på Irland i förhållande till den 
nuvarande COIN-doktrinen.

Metod
Undersökningen är teorikonsumerande och delar upp teorin i variablerna mål, medel och metod. 
Dessa jämförs mot analysenheter som utgörs av tre tidsepoker från det anglo-iriska kriget. 

Slutsatser
Undersökningen påvisar att Storbritanniens agerande på Irland i början av nittonhundratalet skilde 
sig markant mot vad den nuvarande doktrinen förespråkar. Framförallt i mängden våld som 
nyttjades.

Nyckelord: COIN, Counterinsurgency, Irland 1916-1922, Påskupproret
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Abstract
                                                    Ireland 1916-1922

                                         -How the lack of COIN- doctrine led to British failure 

Background
Since the early twentieth century Britain has been active in many COIN operations. Their
experiences have contributed to UK counts as a qualified COIN nation. The investigation is about
1916-1922 Ireland, and how Britain acted in relation to the current UK COIN doctrine.

Purpose
The essay should clarify, based on current British doctrine, which differences and mistakes Great 
Britain committed during the early twentieth century in Ireland in contrast to the present COIN-
doctrine.

Method
The study is theory-consuming and divides the theory in variables: goals, means and method. 
These are compared against analytical unit consisting of three eras from the Anglo-Irish War.

Conclusions
The survey reveals that Britain's actions in Ireland in the early twentieth century was very 
different from what the current doctrine advocates. In particular, the amount of violence which 
were used.

Key words: COIN, counterinsurgency, Ireland 1916-1922, Eastern Rising



Försvarshögskolan                              Självständigt arbete
Kd Peter Kaneklint                                   2011-05-31
OP 08-11

3

3

Innehållsförteckning
1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 4
1.2 Problemformulering ........................................................................................... 5
1.3 Syfte och frågeställningar.................................................................................... 5
1.3 Avgränsningar..................................................................................................... 6
1.4 Tidigare forskning ............................................................................................... 6
1.5 Metod................................................................................................................. 7
1.6 Källor och källkritik.............................................................................................. 8
1.7 Validitet och reliabilitet....................................................................................... 9
1.8 Disposition.......................................................................................................... 9
1.9 Centrala begrepp ...............................................................................................10

2. Teori............................................................................................................ 12
2.1   Robert Thompsons fem principer .....................................................................13
2.3 I. A Rigdens teori................................................................................................13
2.2 Den brittiska COIN doktrinen .............................................................................14
2.4 Operationalisering utav COIN-teori ....................................................................15

2.2.1 Mål .............................................................................................................15
2.2.2 Medel .........................................................................................................17
2.2.3 Metod .........................................................................................................19

3. Avhandling................................................................................................... 23
3.1 Påskupproret 1916 ............................................................................................23

3.1.1  Sammanfattning ........................................................................................23
3.1.2 Mål .............................................................................................................23
3.1.4 Medel .........................................................................................................24
3.1.3 Metod .........................................................................................................26

3.2 Mellantiden 1916-1919......................................................................................27
3.2.1 Sammanfattning .........................................................................................27
3.2.2 Mål .............................................................................................................28
3.2.4 Medel .........................................................................................................28
3.2.3 Metod .........................................................................................................28

3.3 Frihetskriget 1919-1922 .....................................................................................29
3.3.1 Sammanfattning .........................................................................................29
3.3.2 Mål .............................................................................................................30
3.3.9 Medel .........................................................................................................30
3.3.3 Metod .........................................................................................................32

3.2 Analys och Diskussion.......................................................................................33
3.2.1 Avslutande diskussion .....................................................................................37

4. Slutsatser ..................................................................................................... 38
5. Litteratur och Källförteckning...................................................................... 40

5.1 Litteratur ...........................................................................................................40
5.2 Doktriner ...........................................................................................................41
5.3 Uppsatser & artiklar...........................................................................................41
5.4 Internet .............................................................................................................41



Försvarshögskolan                              Självständigt arbete
Kd Peter Kaneklint                                   2011-05-31
OP 08-11

4

4

1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Uppror och motåtgärder mot uppror har förekommit under mycket lång tid bak i 

historien och har hanterats och bekämpats på olika sätt. Under nittonhundratalets 

senare hälft började militära tänkare teoretisera och benämna uppror med Insurgency 

och således upprorsbekämpning med Counter Insurgency (kommer i fortsättningen 

förkortas COIN). Den brittiska arméns definition av COIN är följande: ”Those military, 

law enforcement, political, economic, psychological and civic actions taken to defeat 

insurgency, while addressing the root causes”1.

Denna typ av krigföring (COIN) var högaktuell under nittonhundratalets mellersta del

men ”glömdes bort” i skuggan av Vietnamkriget. Dock har COIN, efter att ha legat i 

dvala efter Vietnamkrigets tid2, i och med efterdyningarna av krigen i Irak och 

Afghanistan fått ett uppsving. I kölvattnet av de stora imperiernas sönderfall och dess 

lydstaters strävan efter självständighet under början och mitten av nittonhundratalet 

så ökade även antalet COIN-operationer runt om i världen. Detta var en typ av 

krigföring som inte dåtidens militärmakter vare sig var förberedda på eller utrustade

för att klara av. Denna undersökning kommer att handla om just ett av dessa imperiers

problem och motgångar i en tidig COIN-insats.

Den längsta konflikt, näst efter hundraårskriget, som Storbritannien har varit 

involverat i är konflikten med en av sina närmsta grannar, nämligen Irland. Under 

början av nittonhundratalet började det återigen bli oroligt på Irland och konflikten om 

självstyre blev oundviklig. Storbritannien saknade i mångt och mycket både strategi 

och taktik vid denna tidpunkt för att effektivt kunna hantera denna typ av konflikt och

                                               
1 British Army Field Manual Volume 1 Part 10, Countering Insurgency (Army Code 71876, October 2009), 
kap. 1, s.6.
2 Daniel Marston, Carter Malkasian, Counterinsurgency in modern warfare (Oxford: Osprey Publishing, 
2008), s.13.
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fortfarande fram till dags datum drabbas Irland av våld som härstammar från denna 

konflikt.3

På senare år har Storbritannien fått rykte om sig att vara en skicklig utövare av just 

COIN-operationer.4 Doktrin och strategi har vuxit fram genom att de har lärt sig av sina

egna framgångar och misslyckanden.5 Vad är det då som skiljer den nuvarande 

doktrinen åt, mot den som låg till grund för strategin som användes på Irland?

1.2 Problemformulering 

I och med det kalla krigets slut är inte längre hotet mellan nationer lika påtagligt och 

en ny typ av konflikt har åter gjort sig påmind, det vill säga COIN. Detta medför att en 

ny strategi, taktik och utbildning krävs och således en annan doktrin. Hur möts det nya 

hotet? Vad kan läras från tidigare efterenheter? Vilka fallgropar finns? Finns det någon 

ultimat plan för att segra i en COIN operation? Avsikten med undersökningen är att ta 

lärdom av gamla misstag. Därav huvudfrågan, vad skiljer den nuvarande strategin åt 

mot den som användes på Irland? Vad är Storbritanniens recept på en lyckad COIN-

operation? Det finns ett stort behov av att besvara dessa frågor då det inte finns så 

mycket skrivit om konflikten på Irland ur ett renodlat COIN-perspektiv.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att klargöra utifrån den nuvarande brittiska doktrinen vilka 

misstag Storbritannien begick under början av nittonhundratalet på Irland. Genom att 

förstå vilka misstag som begicks kan man lära av dessa så att det inte upprepas igen. 

Undersökningen kommer utifrån teorier för hur man genomför COIN-operationer att 

analysera och diskutera tre analysenheter med avsikten att påvisa vikten av en 

fungerande doktrin. I undersökningen kommer analysenheterna att empiriskt 

beskrivas för att läsaren skall förstå helheten. Beskrivningen ligger sedan till grund för 

                                               
3 Duffy, Sean, The Concise HISTORY OF IRELAND (Dublin, Gill & Macmillan Ltd, 2000), passim.
4 Ångstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle, Understanding Victory and Defeat in Contemporary War
(Abingdon: Routledge, 2007), s.77.
5 Rigden, I. A, THE BRITISH APPROACH TO COUNTER-INSURGENCY: MYTHS, REALITIES, AND STRATEGIC 
CHALLENGES (Carlisle Barracks PA: U.S. Army War Collage, 2008),  s.3-11.
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den analys som genomförs då analysenheternas brister och tillkortakommanden

lokaliseras. Slutligen genomförs en diskussion som stärker de observationer som gjorts 

i det empiriska materialet. De tre analysenheterna är i realiteten tre tidsperioder från 

den anglo-iriska konflikten 1916-1922 och har delats upp för att skapa möjlighet till en 

djupare analys. 

Frågeställningarna blir således följande:

 Hur avvek mål, medel, metod under operationen på Irland 1916-1922 från de 

mål, medel, metod som förespråkas i nuvarande brittisk COIN-doktrin?

 I vilken utsträckning var COIN-insatsen på Irland ett misslyckande och vad 

bidrog till misslyckandet?

1.3 Avgränsningar

Avgränsningar i tiden för denna uppsats kommer vara åren 1916-1922 eftersom det 

under denna tidsperiod går att definiera konflikten som ett ”hot revolutionary war”6. 

Dock kommer inte fokus inte läggas på tiden mellan Påskupproret 1916 och tiden fram 

till 1919 och enbart kortfattat behandlas i denna undersökning. Anledningen till detta 

är att tidsepoken var relativt händelselös, svårdefinierad och materialet kring den är

knapphändig. Avgränsningar i rummet kommer att utgöras av att vald COIN-litteratur 

som ligger till grund för teorin enbart är brittisk.

Citat och rubriker för doktriner etc. kommer inte att översättas då dessa riskerar att ej 

bli lika precisa som på originalspråket. 

1.4 Tidigare forskning

Col. I. A. Rigden avhandlar i sin uppsats: The British approach to counter-insurgency: 

myths, realities and strategic challenges, hur den brittiska COIN-strategin växt fram och 

definierar en egen lista med 16 premisser för en lyckad COIN-operation. 

                                               
6 David Galula, Counterinsurgency warfare: theory and practice (Westport: Praeger Security 
International, 2006), s.43.
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Benjamin Grob-Fitzgibbon behandlar i RUSI Journal, Feb. 2011, vol.156, No.1. Irland 

som fallstudie och hur brittiska erfarenheter av underrättelsearbete på Irland 

påverkade senare COIN-operationer.

Professor Charles Townsend har under sin verksamma karriär producerat mängder av 

böcker och debattartiklar om tiden för Påskupproret och fram till bildandet av den 

irländska fristaten.

1.5 Metod

Metoden som använts i undersökningen är teorikonsumerande7. Metoden avspeglas i 

arbetets tillvägagångssätt där fallet står i centrum för undersökningen. Teorin 

operationaliseras till mål, medel och metod vilka sedan utgör variabler i 

analysenheterna. Den teorikonsumerande metoden syftar sedan till att med dessa tre 

variabler undersöka varför konflikten på Irland avlöpte som den gjorde. 

Tekniken för undersökningen har varit kvalitativ textanalys8. Tekniken har tillämpats 

genom att inledningsvis genomföra en analys utav de tre huvudteorierna för att hitta 

essensen som krävdes för att skapa undersökningens aktuella analysverktyg. Därefter

nyttjades även den kvalitativa textanalysen i undersökningens analysdelar. Då 

variablerna var klara (mål, medel och metod) granskades den historiska litteraturen

utifrån dessa och frågor ställdes till litteraturen för att generera svar.    

Fallet i fråga är Irland i tidsspannet 1916-1922 . Anledningen till att fokus ligger på en 

enda konflikt är för att undvika skillnad och spridning på de olika analysenheterna. 

Utan istället kunna genomföra analysen utan att variabler som olika länders 

styrelseskick, geografi etc. påverkar undersökningen, vilket det hade gjort om ett 

flertal olika COIN-operationer runt om i världen analyserats. Vidare ligger fokus på

enbart en konflikt för att på så sätt kunna tränga djupare in i just den konflikten och 

analysera den noggrannare än vad som tillåtits med flera konflikter. Fallet kommer i sin 

                                               
7 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm, 
Norstedts Juridik AB, 2007,  upplaga 3:4), s.42.
8 Ibid. s.237-256.
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tur att delas upp i tre olika analysenheter där den första är Påskupproret 1916, den 

andra Mellantiden 1916-1919 (kommer att spela en mindre roll i uppsatsen och 

fungera mer som en bro mellan Påskupproret och Frihetskriget), den sista är 

Frihetskriget 1919-1922. Orsaken till att konflikten delas upp i tre perioder är för att få 

en överskådlighet som gör det lättläst samt för att få ett kronologiskt flyt igenom hela 

uppsatsen.

1.6 Källor och källkritik 

I den empiriska beskrivningen av analysenheterna kommer främst tre författare

förekomma som referenser. Författarna är Cotrell, McNally och Townshend. Samtliga 

av dessa författare bygger sina verk på sekundärkällor men kan bedömas som 

oberoende, ej samtida men med god tendens9. Syftet med att använda minst tre källor 

är att skapa en bredare referensram och på så sätt god trovärdighet till den empiriska 

texten.

Det finns paradoxer när det kommer till den nuvarande brittiska COIN-doktrinen i 

förhållande till fallet Irland 1916-1922. Dels fokuserar den nuvarande brittiska COIN-

doktrinen mycket på den typ av konflikter som Irak och Afghanistan är och den 

speciella situation som uppstått där. Det vill säga en koalition som bedriver COIN i 

syfte till att länderna skall bli mogna för självbestämmande. Dels bygger den 

nuvarande brittiska COIN-doktrinen till del på Robert Thompsons tankar om COIN, som 

kommer att närmare redogöras för i teorikapitlet, vilka kan vara svåra att applicera på 

fallet Irland 1916-1922. Thompson bygger sitt tänkande på hur man besegrar 

inomstatliga uppror (kommunistiska) och fokuserar därför mycket på statens betydelse 

för COIN. När det kommer till Irland så var det staten (Storbritannien) som utförde 

operationen i en koloni och inte i det egna landet eller på totalt främmande nations 

mark.  Eftersom både den nuvarande brittiska COIN-doktrinen och den bakomliggande 

teorin är lättare att applicera på fall som de är anpassade för har jag valt att bryta ner 

både Thompsons tankar och den nuvarande brittiska COIN-doktrinen och fokusera på

mål, medel och metod för att genomföra analysen

                                               
9 Esaiasson, s.317-323.
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I den kvalitativa textanalysen kommer konkreta historiska händelser och episoder 

försöka att beläggas med minst två böcker. I undersökningen kommer det även att 

användas diverse artiklar och uppsatser för att komma fram till svar på mina frågor. 

Dessa kommer att läsas kritiskt med tanke på att det kan finnas tendens i dessa. Precis 

som i fallet med litteraturen kommer strävan vara att hitta belägg för dessa i mer än 

en källa. Vidare kommer en doktrin som är publicerad av den brittiska försvarsmakten

att användas.

1.7 Validitet och reliabilitet 

För att skapa validitet i undersökningen har ett mätinstrument tillika analysverktyg 

tillverkats genom operationalisering från tre olika teorier. 

Operationaliseringsprocessen går att återfinna under arbetets kapitel 2.4. 

Analysverktyget består utav tre huvudvariabler, mål medel och metod där mål mäter 

end state/politisk seger, politiskt mål, civilbefolkningens förtroende, reducering av 

insurgenternas makt samt förståelse för konfliktens natur. Medel mäter 

våldsanvändning, uppbyggnaden av landets säkerhetsorgan, ekonomi, politik, 

utbildning, lag, legitimitet och tid. Slutligen mäter metoden kraftsamling av aktörer, 

operationsplanen, trygghet hos civilbefolkningen, begränsning av insurgenternas 

rörelsefrihet, underrättelser och anpassning. Mätinstrumentet syftar till att skapa en 

konsekvent och reliabel undersökning.       

Validiteten består av att teorin för undersökningen kommer att operationaliseras till 

mål, medel och metod enligt figur på sidan 22. För att säkerställa reliabiliteten kommer 

dessa tre variabler användas vid varje analys av empirin. 

1.8 Disposition 

Inledningsvis i teorikapitlet kommer begrepp som är viktiga för undersökningen att 

klargöras. Sedan kommer huvudpunkterna i både den bakomliggande teorin och i den 

nuvarande brittiska COIN-doktrinen presenteras. Därefter kommer en analys av den

nuvarande brittiska COIN-doktrinen och delar av dess bakomliggande teorier 

genomföras genom att bryta ner dessa till: Mål, Medel och Metod. 
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Därefter kommer själva fallstudien avhandlas genom att en kortfattad beskrivning av 

tidsperioden ifråga ges, analysenheten, och därefter jämförs denna utifrån Mål, Medel

och Metod från den nuvarande COIN-doktrinen som Storbritannien använder sig av. 

Detta kommer att genomföras på så sätt att mål, medel och metod gås igenom på 

varje analysenhet. Slutligen kommer en analys och diskussion om själva avhandlingen,

vilket förhoppningsvis mynnar ut i ett antal slutsatser. Avslutningsvis kommer 

undersökningen sammanfattas och slutsatser konstateras.  

1.9 Centrala begrepp 

Mål medel och metod

Mål, medel och metod kan beskrivas som följande: Det måste finnas ett mål med 

varför operationen äger rum från början. Det ska vara en tydlig målsättning för vad 

som skall uppnås när operationen är färdig. För att kunna uppnå detta tilldelas det 

resurser, så kallade medel. Medel består av en rad olika parametrar. Allt från 

utrustning och träning till vilken tid som förfogas för att lösa uppgiften. Med hjälp av 

medel så använder man sig av en metod, tillvägagångssätt, för att uppnå målet. 

Således är målet beroende av hur samspelet mellan av medel och metod förvaltas. 

Vad är ett insurgency?

Som teori för vad ett insurgency, på svenska: uppror, används i undersökningen är den 

moderna brittiska doktrinens definition: ”An organised, violent subversion used to 

effect or prevent political control, as a challenge to established authority”10. Det vill 

säga en aggressionshandling som syftar till att omkullkasta rådande ordning med 

våldsanvändning. Ett uppror föregås ofta av politisk subversion som följs av 

våldsanvändning. Under den inledande fasen innan våldet blir den dominerande delen 

är insurgenterna sårbara för motåtgärder. 

Segerbegreppet/framgång inom COIN

Segerbegreppet eller framgången i en COIN-operation är centralt i denna uppsats då 

den till del handlar om misslyckanden. Därför måste detta ordentligt klargöras. 

                                               
10 British Army Field Manual, kap.1, s.5.
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Det svenska ordet seger betyder enligt svenska akademins ordbok följande: ”om 

förhållandet att en av två (l. flera) personer (l. djur) l. grupper av människor (nationer, 

härar, militära avdelningar) o. d. som äro inbegripna i strid (definitivt) avgör striden till 

sin fördel; (stor l. avgörande) framgång (i strid).”11 Således är begreppet seger i sin 

renaste form i svenskt språkbruk utrett. Vad menas det då med seger inom COIN? 

Ian F. W. Beckett menar att för att förstå vad seger i COIN är måste man först klargöra 

vad seger i ett konventionellt krig är. Beckett menar att detta begrepp även har skilt sig 

genom historien och blivit mer och mer oklart.12 I samma bok definierar Isabelle 

Duyvesteyn begreppet seger i konventionellt krig som: ”A decisive battle against an 

enemy, leading to its military defeat, would pave the way for peace negotiations.”13. 

Om man ser på seger i det konventionella kriget som att seger uppnås genom att 

motståndaren tvingas förhandla om fred på grund av militära nederlag/motgångar 

inser man snabbt att i COIN-operationer är det något mer komplicerat, då det sällan

förekommer regelrätta större slag som tydligt kan påvisa militära nederlag och 

motgångar. Den militära tänkaren Carl von Clausewitz ansåg att seger bestod av tre 

faktorer: ” ’the enemy’s greater loss of material strength, his loss of morale, [and] his 

open admission of the above by giving up his intentions’ (1993: 277).”14  

Syftet med COIN är dock sällan att tvinga en motståndare på knä och få vederbörande 

att ge upp, utan segern består i så kallade mjukare värden. Ett stabilt land, fri rörlighet 

och säkerhet för lokalbefolkningen, demokrati etc.15 Landet ifråga är stabilare när 

operationen är klar än det var innan, lokalbefolkningen är tryggare och demokratin är 

rådande. För att detta skall uppnås krävs det att insurgenterna är så pass bekämpade 

(eller på annat sätt neutraliserade) att de inte längre utgör ett hot mot ovanstående 

värden. Detta kan vara väldigt paradoxalt då vissa uppror sker just med demokratin 

och självstyre som syfte. Om syftet är att landet skall vara stabilt, demokratiskt och 

säkert för lokalbefolkningen kan segern bestå i att COIN-utövaren lämnar landet i så 

                                               
11 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 3/5-2011
12 Ångstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle, kap.4. passim.
13 Ibid. s.224. 
14 Ibid. s.225.
15 British Army Field Manual, passim.
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pass gott skick att inte fler oroligheter utbryter. På så sätt kan en COIN-operation vara 

lyckad trots att landet erhållit sin självständighet och den egna nationen kan känna att 

det var ett militärt nederlag. Ett exempel på detta är den nuvarande COIN-operationen 

i Afghanistan, målet med operationen är att landet skall bli så pass stabilt att 

koalitionen slutligen kan överlämna makten till afghanerna själva. När detta sker har 

operationen lyckats och framgången har blivit konkret. 

Ett misslyckande inom COIN kan då ses som motpolen till en lyckad operation. Landet i 

fråga är inte kapabelt till att styra sig själva, att upprätthålla lag och ordning samt är 

sårbart för nya uppror/inbördeskrig. Det vill säga man har misslyckats om inte målen 

för operationen uppfylls.

När det gäller Irland så kommer förhoppningsvis denna uppsats komma fram till om 

det var ett misslyckande att Irland fick självstyre i stora delar av landet eller om det 

faktiskt var ett av Storbritanniens mål med COIN-insatsen. Om så är fallet så var det 

således inget misslyckande för Storbritannien.

2. Teori

Det teoretiska kapitlet presenterar inledningsvis de tre huvudteorierna som utgör 

grunden för den operationalisering som genomförts. Dessa tre teorier beskrivs i 

ordningen: Robert Thompsons teori, Col. I. A Rigdens teori om brittisk COIN samt den 

nuvarande brittiska doktrinen. Den nuvarande brittiska doktrinen bygger till del på de 

två förstnämnda och därför följer sedan en operationalisering för att göra de tre

teorierna gripbara till ett analysverktyg med klart fokus. Anledningen till detta är för 

att skapa en god validitet till teorin samt att göra denna tillämpbar i undersökningen.   



Försvarshögskolan                              Självständigt arbete
Kd Peter Kaneklint                                   2011-05-31
OP 08-11

13

13

2.1 Robert Thompsons fem principer 

Teorin bakom den nuvarande brittiska COIN-doktrinen är till del Robert Thompson som 

i sin bok Defeating communist insurgency, experiences from Malaya and Vietnam,

fastslår fem principer16 för att lyckas med COIN:

1. The government must have a clear political aim: to establish and maintain a free, 

independent and united country which is politically and economically stable and 

viable.

2. The government must function in accordance with law.

3. The government must have an overall plan.

4. The government must give priority to defeating political subversion, not the 

guerrillas.

5.  In the guerrilla phase of an insurgency, a government must secure its base areas 

first.

2.3 I. A Rigdens teori

Den brittiska Översten I. A Rigden har i sin uppsats17 analyserat dels den brittiska COIN 

historien men även en äldre variant av den brittiska Army Field Manual (utkommen 

2001) och har själv konkretiserat ner 16 punkter som är kärnan i hur man lyckas med 

COIN i den före detta brittiska COIN-doktrinen som var föregångare till den senaste 

utgåvan. Det finns en spårbarhet av Överste Rigdens tankar även i den nuvarande 

brittiska COIN-doktrinen. De 16 punkterna är till stor del desamma som kommer att 

beskrivas på nästkommande sidor, men några av hans punkter är värda att lyftas upp 

och ventileras i denna undersökning. Hans 16 punkter kan även delas in i mål, medel 

och metod. Dock kommer inte detta genomföras i denna undersökning då hans 16 

punkter inte officiellt legat bakom den nuvarande doktrinen utan enbart är en analys 

av den förra. 

Rigden menar att varje konflikt är unik och att man måste förstå konfliktens natur, 

vilket varierar beroende på exempelvis geografi. Vidare lyfter Col. Rigden fram att det 

                                               
16 Robert Thompson, Defeating Communist Insurgency (London: Chatto and Windus Ltd, 1966), s.50-58.
17 Rigden, I. A.
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måste finnas en klar politisk målbild med operationen och att end state dvs. slutmålet 

skall vara en bättre plats för människor än vad det tidigare var. Han menar även att om 

det är tydligt att konflikten inte går att vinna är det inte någon mening med att påbörja 

den. Om man väljer att påbörja konflikten skall man enbart använda sig av 

proportionerligt våld och det måste finnas mängder med resurser att pumpa in i COIN-

operationen, då den både är dyr och långvarig. Col. Rigden inleder med en premiss 

som har samma andemening som inledningen i den nuvarande brittiska fältmanualen 

nämligen: ”Counterinsurgency is warfare”18

2.2 Den brittiska COIN doktrinen 

Den brittiska doktrinen har listat tio principer/slutsatser19 för att lyckas med en COIN-

operation. Dessa principer är:

1. Primacy of political purpose.

2. Unity of effort.

3. Understand the human terrain.

4. Secure the population.

5. Neutralise the insurgent.

6. Gain and maintain popular support.

7. Operate in accordance with the law.

8. Integrate intelligence.

9. Prepere for the long term.

10. Learn and adapt.

Tillsammans bildar dessa principer kärnan i det som kan kallas för den “brittiska 

lösningen” för hur man effektivt bedriver och lyckas med COIN. Dessa tio (samt 

Thompsons fem) principer kommer i undersökningen kortas ner till tre punkter: Mål, 

Medel och Metod. 

                                               
18 British Army Field Manual, kap.1, s.1.
19 Ibid. kap. 3, s.1-20.
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2.4 Operationalisering utav COIN-teori 

Syftet med operationaliseringen är att göra den brittiska COIN-doktrinen gripbar och 

mer analysvänlig. Som i alla förenklingar så kommer inte allt som den brittiska COIN-

doktrinen innefattar att få plats utan enbart de viktigaste budskapen ur denna kommer 

att operationaliseras genom mål, medel och metod. 

2.2.1 Mål

Vad är målet med själva operationen? Detta är en fråga som varje COIN-utövare måste 

ställa sig. Det har utbrutit ett uppror och man vill bekämpa detta. För att kunna 

bekämpa det måste man ha ett klart och tydligt mål med vad som skall uppnås, vilket 

skall vara det så kallade End State. Thompson förespråkar i sin första princip att målet 

skall vara att ett klart politiskt mål och att det bör vara att landet skall vara fritt och 

odelat samt stabilt och livskraftigt både politiskt och ekonomiskt. Strävan skall således 

vara att när operationen är klar skall landet där COIN-operationen utförs vara mer 

fungerande än innan operationen påbörjades. Målet är inte rent militärt utan det 

eftersträvas mer en politisk seger över den subversiva verksamhet som insurgenterna 

har bedrivit.20  

Liknande tankar går att finna i den nuvarande brittiska doktrinen som fastslår att ett 

uppror bryter ut på grund av missnöje med den rådande situationen. Därför måste

huvudmålet för en COIN-operation vara ett politiskt mål. Helst skall detta mål förbättra 

människors levnadsvillkor. Militära operationer måste därför under själva COIN-

operationen utföras med det politiska målet i åtanke.21 Om inte detta görs kommer 

hela den militära operation, istället för att främja, vara kontraproduktiv mot det 

slutgiltiga målet, det politiska.22 Det politiska målet måste även delas av den gällande 

politiska makten i det land som COIN-operationen bedrivs i. För att försäkra sig om 

detta är det viktigt att den politiska makten i landet är delaktig i själva COIN-

operationen.23  

                                               
20 Thompson, s.50-52.
21 British Army Field Manual, kap.3, s.2.
22 Ibid. kap.3, s.2.
23 Ibid. kap.3, s.3.
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Strävan, för att inte säga nödvändigheten, för att lyckas med COIN-operationer är att 

civilbefolkningen litar på dem som utför COIN-operationen. När de väl gör detta måste 

man bibehålla deras förtroende. Det är troligt att civilbefolkningens stöd för 

insurgenterna kommer att minska ju mindre makt insurgenterna kan utöva.24 Vidare 

måste ett mål vara att reducera insurgenternas makt och inflytande över människorna. 

Detta är i inledningsskeendet en militär uppgift men strävan skall vara att 

säkerhetsläget blir så pass gott att ordinarie rättväsende kan ta vid. Vid denna tidpunkt 

kommer insurgenter automatiskt bli ett fall av kriminalitet för rättväsendet att hantera 

istället för ett militärt problem.25  

Vidare måste ett av målen vara att förstå konfliktens natur. Detta uppnås genom att 

förstå den mänskliga naturen och kulturen och dess skillnader och likheter med den 

som COIN-utövaren är bekant med. För att förstå den mänskliga terrängen/naturen

måste man ta hänsyn till vissa specifika aspekter. Språket är viktigt för att man skall 

kunna kommunicera på ett adekvat sätt. Om det behövs måste tolkar finnas att tillgå. 

Genom att förstå det politiska klimatet i det rådande landet kommer soldater på alla 

nivåer att kunna handla i samförstånd med detta. Kulturella skiljaktigheter kan, och 

kommer troligtvis, finnas i landet där COIN-operationen utförs vilket kan skilja sig stort 

ifrån den egna kulturen. Med andra kulturer skiljer sig även normerna och reglerna för 

det mänskliga agerandet. Som deltagare i en COIN-operation måste man veta vilken 

typ av religion och ideologi som folket hänger sig till i det specifika landet. De sociala 

strukturerna i landet kan skilja sig ifrån de som västerlänningar är vana vid. Hederns 

betydelse, kvinnors roll i samhället, artighetsbetygelser och affärsverksamhet är viktigt 

att ha kunskap om och att förstå. Hur ser maktbalansen ut och hur utövas den 

normalt i den aktuella kulturen? Vem är det som innehar makten, är det rikedom, 

vapenmakt etc. som bestämmer vem som har makten eller är det helt andra värden 

som är betydelsefulla? Om förståelse för dessa parametrar finns riskerar man att göra 

felaktiga avväganden och aktioner som kan komma att skada förtroendet för COIN-

utövaren.26

                                               
24 British Army Field Manual, kap.3, s.11.
25 Ibid. kap. 3, s.8.
26 Ibid. kap.3, s.5-7.
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För att kunna uppnå målen måste således förbanden vara vältränade i sina olika 

professioner för att överhuvudtaget kunna agera effektivt. Dessutom måste mjukare 

värdena såsom Hearts and Minds27 (dvs. för att kunna vara framgångsrik i COIN måste 

man vinna folks hjärtan för att kunna övertala deras hjärna), samverkan och HUMINT28

vara värden som COIN-utövaren behärskar. 

2.2.2 Medel

Att leda en COIN-operation är inte en lätt uppgift för ansvariga chefer. Dessa måste 

vara beredda att fatta obekväma beslut och ta konsekvenserna av dessa: ”The 

commander’s skills as a soldier-diplomat, soldier-administrator and soldier-politician 

will be tested.”29 Det som är det viktigaste när man diskuterar medel i COIN är att man 

inte skall använda mer våld än vad nöden kräver: ”The message is simple: no more 

force must be used than is absolutely necessary and reasonable to achieve the 

immediate military aim.”30 Detta är särskilt viktigt eftersom insurgenterna mycket väl 

kan komma att gömma sig bland civilbefolkningen.31 Genom att använda för mycket 

våld, det vill säga oproportionerligt våld, kommer oundvikligen befolkningen att vända 

sig mot COIN-utövaren. Detta sätter stor press på såväl chefer som soldater i COIN-

operationen att ständigt fatta rätt beslut angående hur mycket våld som skall sättas in 

i olika situationer.

Det är mycket som skall samordnas med styrelseskick i landet där operationen bedrivs, 

uppbyggnad av landets egna säkerhetsorgan, dvs. militär, polis och underrätteleorgan 

etc. Vilket innebär att man som COIN-utövare måste hjälpa till i träningen av dessa. För 

detta krävs ekonomiska, politiska samt rent praktiska medel och resurser. Vidare är det 

inte enbart det andra landets enheter som behöver utbildning och träning, utan även 

de soldater/officerare som skall ingå i COIN-operationen behöver insatsspecifik 

utbildning och träning. För att kunna bedriva COIN krävs det att alla deltagare har en 

relevant utbildning för just den typen av krigföring. En utbildning är värdelös om man 

                                               
27 Daniel Marston, Carter Malkasian, s.121-127.
28 Human intelligence – dvs. underrättelser som kommer från civilbefolkningen.  
29 British Army Field Manual, kap. 3, s.5.
30 Ibid. kap.3, s.13.
31 Ibid. kap.1, s.1.
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inte sedan övar för att bli bättre. Träningen måste även vara rätt uppbyggd för att 

spegla den specifika insatsmiljön så att detta inte blir några överraskningar för 

soldaterna när de väl blir insatta. Självfallet måste även militärer öva på sina specifika 

områden så som vapenträning, sjukvård, patrullverksamhet etc. Viktigt är dock att 

träningen även fokuseras på den civila delen av COIN. Om utbildningen är bra och 

träningen likaså så kommer militären ha möjlighet till att anpassa sig efter rådande 

situation och därmed även göra en bra insats.32

I samband med krig och COIN är lag och legitimitet en viktig aspekt.33 Lagen kan å sin 

sida acceptera olika företeelser beroende på vems lag det är man skall följa. COIN-

utövaren skall i första hand följa sin egen lag eller den som skall implementeras i 

landet när operationen är över. I modern tid har det uppkommit en del lagar och 

förordningar som är mer eller mindre allmängiltiga. Exempel på detta är de mänskliga

rättigheterna och Genèvekonventionen.  Om man skulle misslyckas med att lyda lagen 

kan det leda till förtroendekriser mellan COIN-utövaren och civilbefolkningen samt 

med omvärlden. Problematiken ligger även i att COIN-utövaren måste föregå med ett 

gott exempel. För om inte ”maktutövarna” lyder lagen, varför skall då befolkningen 

göra det? Detta är något som även Thompson förespråkar i sin andra princip. Om inte 

staten är kapabel att agera i samförstånd med lagen kan den ej förvänta sig att 

medborgarna kommer att göra det heller.34 Om staten agerar enligt lagen kommer 

effekten till slut bli att befolkningen anser att staten är laglydig och det är 

insurgenterna som genomför olagliga handlingar. Detta leder till att istället för att anse 

att insurgenterna innehar maktbalansen och legitimiteten kommer lokalbefolkningen 

att stödja den part som effektivt bekämpat insurgenterna.  

Det främsta medlet för att lyckas med en COIN-operation är tid. För att lyckas med 

COIN-operationer krävs mängder av tid. Detta är något som man måste vara förberedd 

på innan operationen drar igång, det kommer att ta tid!35 Genom att vara förberedd

                                               
32 British Army Field Manual, kap. 3, s.18-21.
33 Ibid. s.15.
34 Thompson, s.52-55.
35 British Army Field Manual, kap.3, s.17-18.
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på att det kommer att ta tid kan man disponera sina resurser väl samt att inte hoppas 

på lättvindiga och kortsiktiga vinningar. 

Det räcker inte med att ha en strikt militär plan och lösning på upproret. Upproret 

måste tacklas på alla nivåer: politiskt, ekonomiskt, polisiärt, administrativt etc. Det 

måste även finnas en balans mellan de militära aktionerna och de aktioner som har en 

mer civil natur, exempelvis ”hearts and minds”. Planen måste inbegripa allt ifrån hur 

man rent militärt skall ”segra” till hur man skall ”segra politiskt”. När planen innefattar 

allt detta inser man snabbt att det kommer att ta tid. 

2.2.3 Metod

Med hjälp av medel måste man använda sig av en metod för att uppnå sitt mål. Det 

kan därför krävas att det sker en kraftsamling av samtliga aktörer: ”An insurgency can 

only be defeated if the host government, a coalition or alliance, and the many 

instruments of state work together towards a common end.”36 Det går inte att 

bekämpa ett uppror med enbart militär styrka eller militär överlägsenhet. Det finns 

inte heller en direkt militär lösning på ett uppror. Thompson hävdar i sin fjärde princip 

att man måste prioritera bekämpning av politisk subversion i första hand och i andra 

hand insurgenterna.37 Helst skall detta utföras innan det överhuvudtaget har blossat 

upp till ett regelrätt uppror. Att kunna skilja på insurgenter och vanliga människor för 

att sedan hålla dem isär är även det ett sätt att kväva upproret i sin linda. Återigen 

genom att påverka människors livssituation i en positiv riktning kommer till slut 

insurgenternas världsbild vara mer negativ än den världsbild som presenteras av COIN-

utövaren. 

Dock är militära operationer nödvändiga för COIN-operationer men måste stödjas av 

ett politiskt mål. Vidare måste det finnas en plan för hela operationen. Vilket även 

stöds av Thompsons tredje princip.38 Denna plan måste vara flexibel för att kunna 

utstå lokala variationer på att lösa problem. Om planen är flexibel kommer den även 

                                               
36 British Army Field Manual, kap.3, s.3.
37 Thompson, s.55-57.
38 Ibid. s.55.
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att kunna motstå och förhindra friktioner som kan komma att uppstå under 

operationens gång. Friktioner kommer man inte ha möjlighet att förhindra när många 

aktörer skall arbeta tillsammans men om man har med det i sin plan från början kan 

man både motverka och minska dess påverkan.39

För att civilbefolkningen skall kunna känna sig trygg innebär det ibland att 

civilbefolkningens säkerhet måste prioriteras före egna soldaters säkerhet,40 dock är 

detta enbart i undantagsfall. När civilbefolkningen känner sig trygg och säker kommer 

även underrättelsearbetet underlättas genom att civilbefolkningen börjar lita på 

militären och ger dem nödvändig information. Detta innebär att militären måste finnas 

där folket finns, i tätorter och samhällen. Detta är särskilt viktigt i inledningen av en 

operation. Detta kan få till följd att det till en början enbart är de utvecklade delarna av 

ett land (dvs. tätorter och städer) som får militär närvaro.41 När militären väl har tagit 

över makten i ett område och säkerheten har ökat är det viktigt att militären inte 

lämnar detta område. Då det finns risk för att insurgenterna återtar området och gör 

arbetet ogjort. Detta får som konsekvens att soldater måste bo och arbeta på en och 

samma plats, vilket även har många fördelar såsom lokalkännedom etc. Detta sätt att 

arbeta förespråkar även Thompson i sin femte princip och menar även att efter det att 

ett område är säkert skall man utöka sin närvaro utanför tätorterna och på så sätt 

sprida COIN-operationen utåt.42

För att neutralisera insurgenterna måste man begränsa deras rörelsefrihet, både 

militärt och civilt. Insurgenterna får inte ha möjlighet att påverka civilbefolkningen som 

de vill.43 Detta uppnås genom militär närvaro långt framskjutet bland civilbefolkningen. 

Dels för att skydda civilbefolkningen och dels för att genomföra regelrätta 

krigshandlingar mot insurgenterna, så kallade ”surge and strike”44 operationer. 

Insurgenter som ofta försöker smälta in bland lokalbefolkningen och särskilt gruppera 

                                               
39 British Army Field Manual, kap.3, s.4-5.
40 Ibid. kap.3, s.8.
41 Ibid. kap.3, s.8.
42 Thompson, s.57-58.
43 British Army Field Manual, kap.3, s.9.
44 Ibid. kap.3, s.9.
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sin ”logistik” bland lokalbefolkningen, leder till att man kommer vara tvungen att 

utföra ”surge and strike” operationer bland lokalbefolkningen. Genom att utföra 

operationer mot dessa ”enheter” kommer man att kunna rensa ut insurgentelement 

bland lokalbefolkningen. Vidare måste gränser, även de rent psykologiska gränserna, 

kontrolleras och bevakas, allt i syfte att minska insurgenternas möjlighet till att röra sig 

fritt.

För att effektivt kunna bedriva COIN behövs underrättelser: “In counterinsurgency 

operations information is more important than firepower”45. COIN, precis som i alla 

militära operationer, bygger på att information angående motståndarens verksamhet 

blir tillgänglig för COIN-utövaren. Genom att informationen blir tillgänglig tillåts man 

ligga steget före insurgenterna och kan effektivt bekämpa eller internera dessa. Det 

svåra ligger här i att urskilja korrekt information från falsarier då insurgency och COIN

till stor del är propagandakrig. Detta förutsätter att det finns expertkompetens för att 

sålla all information till konkreta fakta som man senare kan agera på.46 Den viktigaste 

informationskällan i en COIN-operation är lokalbefolkningen, detta eftersom 

insurgenterna till mångt och mycket lever bland lokalbefolkningen. 

Informationsinhämtning är ofta känsligt och har genom historien haft en tendens att 

kunna utmana de mänskliga rättigheterna. Därför måste man vara försiktig så att man 

inte kränker dessa värden: ”There is a link between the use of force, the relationship 

between the security forces and the population it seeks to influence and the 

information that the population provides.”47 Med andra ord så är det ett ständigt 

givande och tagande för att få bra och relevant information. Det är då självklart att 

man igenom erhålla lokalbefolkningens förtroende och tillit ökar möjligheten till att få 

bättre information.

Eftersom COIN-operationer är väldigt olika varandra och precis som kriget är ständigt 

föränderliga, gör att det krävs av COIN-styrkan att den ständigt kan lära sig nya saker 

                                               
45 British Army Field Manual, kap.3, s.15.
46 Ibid. kap.3, s.16.
47 Ibid. kap.3, s.17.



Försvarshögskolan                              Självständigt arbete
Kd Peter Kaneklint                                   2011-05-31
OP 08-11

22

22

och anpassa sig till situationen som råder just här och nu.48 I den irreguljära 

krigföringen som insurgency innebär kommer soldater hela tiden ställas inför nya hot 

och faktum. Det är på de lägre taktiska nivåerna som förändringar i insurgenternas 

rörelsemönster först upptäcks och kräver att man agerar mot. Detta kan innebära att 

man förändrar taktik, teknik och procedurer. När detta görs måste det utvärderas och 

skickas tillbaka till den operationella ledningen för att fastslås eller förkastas.49 Man 

måste hela tiden analysera och göra efterforskningar på vad det är som fungerar i just 

den specifika konflikten, allt ifrån vilka vapen till vilka taktiker som fungerar. Detta för 

att förhindra att insurgenterna får övertaget genom att utsätta COIN-styrkan för nya 

hot. 

Sammanfattningen utav de tre operationaliserade områdena presenteras i figuren 

nedan med syfte att skapa de bästa förutsättningarna för läsaren att förstå 

resonemang i den analys och diskussion som kommer att bedrivas. 

MÅL MEDEL METOD 

End state/politisk seger Använd proportionerligt 

våld

Kraftsamling av aktörer

Politiskt mål Uppbyggnad av landets 

säkerhetsorgan

En plan för HELA 

operationen

Civilbefolkningens 

förtroende

Ekonomi och politik Trygghet hos 

civilbefolkningen

Reducera insurgenternas 

makt

Utbildning av COIN trupper Begränsa insurgenternas

rörelsefrihet

Förstå konfliktens natur Lag och legitimitet Underrättelser

Tid Anpassa metoden

                                               
48 British Army Field Manual, kap.3, s.18.
49 Ibid. kap.3, s.20.
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3. Avhandling

I detta kapitel kommer det först att framställas en kortare empirisk text angående 

tidsperioden i fråga. Detta kommer att följas av en analys enligt mål, medel och metod. 

3.1 Påskupproret 1916

3.1.1 Sammanfattning50 51

Den 24 april 1916 bröt Påskupproret ut på Irland. Även om upproret utbröt runt om på 

hela Irland så var det i Dublin de största stridigheterna stod. Under förevändningen av 

att de avsåg att genomföra en vanlig parad tog och befäste irländska frivilliga och 

soldater ur ICA52 (totalt ca 1000 insurgenter) ett antal strategiska platser runt om i 

Dublin på tidsspannet två timmar. ”Commandant-General of the IRA” Patrick Pearse 

deklarerar att den Irländska republiken har uppstått och stridigheterna börjar. 

Storbritannien reagerar kraftfullt på upproret och sätter in samtliga tillgängliga militära 

resurser för att kväsa det. Betvingade av en militär övermakt undertecknar Pearse den 

villkorslösa kapitulationen den 29 april. Ett uppror som redan från början var tveksamt 

om det skulle lyckas hade misslyckats. Dublins stadskärna låg i ruiner, omkring 550 

brittiska soldater var döda eller sårade, lite under 200 Irländska frivilliga och 

medlemmar ur ICA var döda eller sårade och upptill 2500 civila hade dött eller sårats. 

Upproret följdes av avrättningar och fängelsevistelser för ett stort antal irländare som 

deltagit i aktionen. 

3.1.2 Mål

Påskupproret bekämpades enbart med militär överlägsenhet i syfte att bevara Irland 

som en del i det brittiska imperiet. ”Not surprisingly, most Britons viewed Ireland as an 

integral part of the UK even if they did not understand its politics…”53 Som citatet

påvisar så såg både folket och då antagligen även Storbritannien som nation det som 

en självklarhet att Irland tillhörde Storbritannien. Således var målet med 

                                               
50 McNally, Michael, EASTERN RISING 1916 – Birth of the Irish Republic (Oxford, Osprey Publishing, 
2007), passim.
51 Cotrell, Peter, The Anglo-Irish War – The Troubles of 1913-1922 (Oxford, Osprey Publishing, 2006), 
passim
52 Irish Citizen Army
53 Cotrell, s.16.
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Storbritanniens agerande under Påskupproret att bibehålla makten på Irland och så 

snabbt som möjligt kväsa upproret som blossat upp.

Året 1916 var stödet för ett uppror på Irland mot Storbritannien långt ifrån en 

självklarhet, vilket kan påvisas med hur det irländska folket några mil söder om Dublin

mottog de brittiska soldaterna som anlände som en brandkårsstyrka från fastlandet: 

”Moving out of Kingstown, the Sherwood Foresters were mobbed by cheering crowds 

who, showering the troops with gifts, demonstrated where their sympathies lay,”54

Således så fanns det förtroende för de brittiska soldaterna hos den irländska 

befolkningen. 

3.1.4 Medel

Mängden våld som användes av britterna användes under Påskupproret kan inte ses 

som proportionerligt. När upproret var över låg centrala Dublin i ruiner, omkring 

50 000 kvadratmeter55 av byggnader var förstörda, även om ansvaret för detta 

tillskrevs insurgenterna av majoriteten av irländarna56. Vidare följdes upproret av 15 

avrättningar och ett stort antal interneringar vilket ledde till att populariteten för 

Storbritannien minskade ytterligare på stora delar av Irland . ”The effect, together with 

that of the many arrests and deportations, was to change the popular mood in Ireland, 

and to make heroes of the dead and deported. Public masses were frequently held 

commemorating those who died, who were rapidly acquiring cult-like status,…”57.

Vidare användes artilleri under Påskupproret, både fältkanoner och fartygsartilleri 

användes.58 Artilleriet användes som metod på lägre taktisk nivå. Detta genom att 

britterna hellre besköt befästa byggnader än intog dem med infanteri vilket kan 

ifrågasättas om det var proportionerligt våld. 

                                               
54 McNally, s.61.
55 Cotrell, s.90., (omvandlat till metrisktsystem) 
56 Duffy, s.191
57 Ibid. s.191.
58 McNally, s.54-55.
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Vad gällande utbildning och träning skall det belysas att de brittiska trupperna inte var 

beredda på att lösa en COIN-uppgift. Dessa trupper var utbildade för att strida på 

västfronten i första världskriget: ”A ’territorial division’, the 59th had been formed at 

the beginning of 1915 but was still undergoing training at all levels early in 1916…”59. 

Därför blir det en motsättning när målet för soldaternas träning var reguljärt krig och 

uppgiften som skall lösas är av en helt annan natur. En typ av konflikt som britterna

inte var beredda på att lösa var de tvungna att finna metoder för att lösa. Vidare 

saknade många av de soldater som sattes in under Påskupproret en ordentlig träning i 

de basala soldatfärdigheterna vilket påvisas i en dagboksanteckning som citeras i 

Mcnallys bok: ”’…when the Brigade was called upon to fight in Ireland in this month 

only a very small proportion of the men had ever fired a service bullet out of their 

rifles…’”60

När det kommer till lag och legitimitet så hade britterna med hjälp av Defence of the 

Realm Act (DORA) möjlighet att utlysa undantagstillstånd. Den 25 april införde 

britterna undantagstillstånd i Dublin som en åtgärd för att kväsa upproret. Trots att 

undantagstillstånd rådde så finns det åtminstone fyra incidenter som inte kan 

rättfärdigas med undantagstillstånd. Första var när en tonårspojke blev summariskt 

avrättad och de tre andra incidenterna rörde det summariska avrättandet av tre 

journalister.61 Dock utfördes dessa dåd av en och samme brittiska officer, som senare 

förklarades sinnessjuk. När man kommer till efterverkningarna av Påskupproret kan 

man ifrågasätta legitimiteten i att avrätta insurgenternas ledare, även om det stöddes 

rent lagligt på DORA som instiftats 1914 och tillät att insurgenter ställdes inför krigsrätt 

och avrättades: ”Even though the trials were perfectly legal under DORA, their relative 

secrecy and the lack of an appeal process increased sympathy for the rebels.”62

Det är svårt att hitta några specifika bevis för hur Storbritannien planerade långsiktigt 

just under Påskupproret då det var en relativt isolerad händelse som uppkom hastigt. 

Dock skall Storbritanniens åtgärder för långsiktighet tiden innan Påskupproret nämnas.
                                               
59 McNally s.25.
60 Ibid. s.59.
61 Ibid. s.56.
62 Cotrell,  s.35.
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Exempelvis så bestod mycket av maktelementen på Irland i stor utsträckning av 

irländare: ”The Crown relied upon both the police and the army to enforce the rule of 

law and, despite efforts to show otherwise, the vast majority of civil servants, 

policemen and soldiers who made British rule possible were Irish Catholics.”63 Irland 

hade även sedan 1801 representanter i det brittiska parlamentet.

3.1.3 Metod

Det skedde en kraftsamling av brittisk militärmakt på kort tid. Från att haft en garnison 

som var uppdelad i fyra förläggningar (totalt omkring 2000) soldater i Dublin så 

lyckades britterna på bara ett fåtal dagar öka denna styrka med ytterligare ett stort 

antal soldater. Inte bara ökade numerären med förband från Irland utan även från 

Storbritannien där deras snabbinsatsstyrka var stationerad.64 Detta hade inte gått att 

samordna utan ett samarbete med politiska makter i Storbritannien. Denna 

kraftsamling ledde till att insurgenterna tvingades av militär övermakt att villkorslöst 

kapitulera för att sedan antingen avrättas eller interneras. På så sätt lyckades man där 

och då neutralisera insurgenterna och begränsa deras rörelsefrihet. 

Före det att Påskupproret utbröt hade Storbritannien misslyckats med att ha soldater 

långt framskjutet bland civilbefolkningen. Vid tidpunkten för Påskupproret var den 

brittiska militära styrkan inte koncentrerad vid maktcentrum på Irland. Detta fick till 

konsekvens att insurgenterna inte var begränsade i sin rörelsefrihet under 

inledningsfasen av upproret.

Innan Påskupproret utbröt var det brittiska underrättelseläget relativt bristfälligt och 

oorganiserat. Det finns inga belägg för att den brittiska underrättelseinhämtningen 

visste att upproret skulle blossa upp den 24:e april 1916. Britterna hade redan den 

12:e april fått en varning om att den dåvarande politiska rörelsen Sinn Féin hade börjat 

organisera sig.65 Dock så skedde inga omedelbara motåtgärder mot detta. Först den 

23:e april beslöt sig britterna för att agera genom att genomföra en räd mot de 

                                               
63 Cotrell, s.17.
64 McNally, s.58. 
65 Ibid. s.32.
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misstänka insurgenternas högkvarter,66 där kärnan av upprorets ledare befann sig. På 

grund av dåligt underrättelseläge antog britterna att högkvarteret skulle vara befäst 

och valde att avvakta och invänta förstärkning i form av artilleri och missade således 

möjligheten att förhindra upproret.

Trots att de brittiska soldaterna i stor utsträckning var dåligt tränade och utrustade så 

fanns det lysande exempel på hur man på taktisk nivå anpassade sig till det rådande 

klimatet i stridigheterna under Påskupproret. Trots ringa eller ingen utbildning 

lyckades officerare och soldater bedriva strid i urban miljö med framgång. Mycket tack

vare de resurser som de fick till sitt förfogande: Artilleri, fartygsartilleri, mängder med 

handgranater och stora mängder ammunition.67

3.2 Mellantiden 1916-1919

3.2.1 Sammanfattning6869

Hela denna tidsperiod påverkas av efterdyningarna av Påskupproret. DORA råder från 

brittiskt håll och fram till 1917 är de flesta av deltagarna i Påskupproret internerade. 

När dessa friges infiltrerar de det politiska partiet Sinn Féin och detta fulländas med att 

Eamon De Valera70 väljs till ordförande i partiet 1917. Dennes politiska agenda är att 

Irland skall stå enat mot Storbritannien och genomföra bojkott gentemot hela det 

brittiska etablissemanget. Detta får till följd att den irländska polisen ”Royal Irish 

Constabulary” (R.I.C.) dras in i konflikten då dessa i stor utsträckning är lojala mot 

Storbritannien. Under tiden avlider det fångar på de brittiska interneringsplatserna på 

grund av tvångsmatning vid hungerstrejk. I och med planer från Storbritannien att 

tvångsrekrytera irländare till armén för att strida på västfronten ökar Sinn Féins 

popularitet stadigt under detta tidsspann. Den 14.dec. 1918 vinner Sinn Féin en 

jordskredsseger i det allmänna valet, detta under premiss att de ej kommer att vara en 

del av det brittiska parlamentet i Westminster utan utgöra ett eget parlament: Dáil 

Éireann.
                                               
66 McNally, s.30.
67 Ibid. passim.
68 Cotrell, passim.
69 Duffy, passim.
70 Ibid. s.192-193
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3.2.2 Mål

Det finns inga belägg i litteraturen som nyttjas i undersökningen för vad målsättningen 

med Storbritanniens insatser på Irland under denna tid var. Författaren drar slutsatsen 

att målet var att behålla Irland som en del av det brittiska imperiet. Detta på grund av 

att Storbritanniens premiärminister tog steg mot att införa lagar som tillät 

Storbritannien att rekrytera soldater, med värnplikt, från Irland.71 Om syftet och 

grundtanken inte var att behålla Irland som del av det Brittiska Imperiet så verkar 

detta beslut mycket märkligt.

3.2.4 Medel

Under denna tidsperiod så förlitade sig Storbritannien sig på DORA för att upprätthålla 

lag och ordning på Irland: ”DORA gave the army the authority to arrest, intern and try 

individuals without recourse to the civil judicial system.”72  Detta fick dock stora 

konsekvenser: “However, the army’s activities simply infuriated innocent civilians, 

drove them into the arms of the Republicans and made them increasingly reluctant to 

come forward as witness.”73 Således så var det britternas relativt bryska metoder och 

brist på allmän legitimitet som ledde till ökat missnöje mot Storbritannien. I och med 

de relativt frikostiga bestämmelserna kring gripanden under DORA försökte 

Storbritannien hindra att det irländska parlamentet Dáil Éireann fungerade genom att 

störa deras verksamhet: ”Of course, normal parliamentary work for the Dáil was 

impossible, since many of its members were ’on the run’ avoiding arrest, and the new 

ministers operated in secret, having no formal offices or departments as such.”74

3.2.3 Metod

Den brittiska underrättelsetjänsten samt polisens underrättelseväsenden misslyckades 

med att förhindra en organisering av de irländska insurgenterna: “The police and army

failed to catch the IRA´s key players, which allowed these militants to shape the 

                                               
71 O´Brien, Máire & O´Brien, Connor Cruise, Ireland – A concise history (Thames and Hudson, 1999), 
s.142.
72 Cotrell, s.38.
73 Ibid. s.38.
74 Duffy, s.196.
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Nationalist agenda”75 Om detta beror på att de inte hade medel nog för uppgiften 

framkommer inte av mina källor. Situationen på Irland med ökade antal tillslag från IRA 

(främst i syfte att tillskansa sig vapen) var något som Storbritannien främst såg som en 

polisiär fråga: ”So far the IRA´s operations had resembled a crime wave rather than an 

act of war, and as a result the British had relegated its response to a police matter.”76

Vidare vilka medel som förfogades över kommer jag inte fram till från det relativt 

begränsade material som finns att tillgå om denna tidsepok. 

3.3 Frihetskriget 1919-1922

3.3.1 Sammanfattning77 78

Efter det att Dáil Éireann hade bildats dröjde det inte länge innan konflikten var ett 

faktum. Den 21 januari 1919 avlossades första skotten och frihetskriget utbröt.79 Kriget 

varade fram till slutet av 1921 och var i mångt och mycket ett gerillakrig som 

karaktäriserades av eldöverfall, repressalier och kontrarepressalier. Det första året av 

kriget utspelade sig till stor del mellan IRA och R.I.C. I början av 1920 påbörjas den 

brittiska rekryteringen av det paramilitära förbandet ”Black and Tans”80 vilket höjer 

konflikten till en ny nivå. I augusti blir ”Restoration of Order in Ireland Act” (ROIA) 

godkänd av parlamentet i Westminster vilket innebär att misstänkta insurgenter ställs 

inför krigsrätt istället för den civila domstolen.81 Den 6 december 1921 blev 

fredsföredraget mellan Storbritannien och Irland undertecknat efter det att 

Storbritanniens premiärminister fått backa på flertalet av sina krav. Den 16 januari 

1922 övertar den provisoriska irländska regeringen officiellt ansvaret för fristaten 

Irland. Fristaten Irland bestod av 26 av de södra länen och Irland hade delats upp 

Nordirland och Irland. Detta fick till följd att ett inbördeskrig utbröt strax därefter.

                                               
75 Cotrell, s.42.
76 Ibid. s.45.
77 Townshend, Charles, THE BRITISH CAMPAIGN IN IRELAND 1919-1921 – The development of political 
and military policies (London, Oxford University Press, 1975), passim.
78 Cotrell, passim.
79 Duffy, s.196 f.
80 Ibid. s.199.
81 Cotrell, s.60.
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3.3.2 Mål

Att finna ett mål eller ett önskat end state angående Irland från brittiskt håll under 

perioden 1919-1922 har visast sig vara mer komplicerat än vad det först föreföll. Det 

fanns många olika politiska mål, anledningen till detta är att chefer och makthavare 

sade upp sig själva, dog eller helt enkelt byttes ut. Till en början fanns det en stor brist i 

viljan att erkänna och lösa det uppkomna problemet på Irland, inte heller fanns det en 

klar doktrin för detta: ”…, Irish problems had been shelved, or at best cursorily treated. 

Lloyd George had evidently not yet turned his full attention to them, and apart from 

producing the Government if Ireland Bill, which few people regarded as a potential 

solution, the Cabinet had hardly been involved in making of Irish policy:..”82 Detta stöds 

ytterligare av hur delar av Storbritanniens regering såg på problemen på Irland: ”Many 

in the British Government saw the Troubles in Ireland as an irritating sideshow in 

comparison to their other problems.”83 Inte heller fanns det en vilja att inse att Irland 

aldrig skulle kunna återgå till vad det en gång varit.84 Problemet och konflikten på 

Irland tolkades även på olika sätt av olika människor i Storbritannien och på Irland: 

”Within the Governments in London and Dublin there were different assumptions about 

the nature of the Irish challenge and the methods of answering it”85

Ett försök till att finna en mer civil lösning på problemet var instiftandet av två 

separata irländska parlament i och med ”Government of Ireland Act” 1920. Tanken var 

att dessa två senare skulle växa ihop till ett parlament som skulle lyda under det 

brittiska imperiet86. Denna lösning tilltalade ingen av parterna och ledde i 

förlängningen till att Irland delades. Således så växte det fram ett politiskt mål med 

tiden, även om detta inte uppnåddes. 

3.3.9 Medel

Som följd av att upproret på Irland inte definierades som krig till en början blev rollen 

mellan den militära insatsen och den polisiära aldrig blev riktigt tydlig. Detta kan till del 

förklaras med att IRA valde att nästan uteslutande anfalla R.I.C. enheter och inte den 

                                               
82 Townshend, s.73.
83 Cotrell, s.74.
84 Townshend, s.38-39.
85 Ibid. s.97.
86 Cotrell, s.80.
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brittiska armén. Detta fick till följd att den irländska polisen var tvungen att bli mer och 

mer militariserad: ”The British Government did not start the ’police war’; the rebels did 

so by concentrating their attacks on the R.I.C. And though there was no strategic 

military problem, there were a host of tactical problems which were unquestionably 

military. The R.I.C., in fact, had to become military in order to survive.”87

I och med den ökande militariseringen av R.I.C. så fick de nya resurser i form av vapen, 

skyddsvästar och motorfordon. Dessvärre fick de ingen vidareutbildning som gick hand 

i hand med militariseringen.88 Dock fick de ett stort understöd av militären, detta 

uppgick i juli 1921 till ca 50.000 soldater runt om på Irland.89 Antagligen mycket på 

grund av att utbildning och träning var bristfällig innan insatsen samt att 

människolivets värde i krig/krigsliknande tillstånd hade reducerats kraftigt i och med 

första världskriget. Detta fick ofta till följd att mer våld än vad situationer krävdes 

användes. 

Finalen på detta var när Storbritannien beslutade sig för att upprätta förband som: 

”Black and Tans” och ”Auxiliary Division R.I.C. (ADRIC)”90. Dessa förband som till stor 

del bestod av gamla brittiska veteraner från första världskriget hjälpte inte till med att 

bygga upp förtroendet för britterna bland den irländska civilbefolkningen, tvärtom: 

”They quickly earned a reputation for ruthlessness and sheer contempt for the law.”91.

Genom att gång på gång utföra repressalier mot civilbefolkningen så som under 

”Bloody Sunday”92 och ödelseläggelsen i Cork93 vändes fler och fler mot Storbritannien: 

”The British forces, inevitably, tried to break this sympathy by what is now called 

’counter-terrorism’: collective reprisals, carried out most con-spicuously[sic] by Black-

and-Tans and auxiliaries. The weakness of this was that it horrified many people in 

Britain – as well as in Canada and Australia – and many of Britain’s supporters in 

                                               
87 Townshend, s.40.
88 Ibid. s.42-43.
89 Cotrell, s.18-19.
90 Ibid. s.21.
91 Duffy, s.199.
92 Cotrell, s.53.
93 Borgonovo, John, SPIES, INFORMERS AND THE ’ANTI-SINN FÉIN SOCIETY’ – The Intelligence War in 
Cork Citty 1920-1921 (Dublin, IRISH ACADEMIC PRESS, 2007), s.37-38.
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Ireland, and was seriously damaging to Britain’s relations with America.”94 Tack vare 

britternas burdusa framfart fick IRA stöd av civilbefolkningen och kunde på så sätt lätt 

gömma sig bland dem efter genomförda aktioner: ”The guerrillas had on their side the 

sympathy of the population into which they could merge before and after action.”95

Som jag tidigare nämnt instiftade Storbritannien ROIA vilket ledde till att de kunde 

gripa och döma misstänka insurgenter med hjälp av krigsrätt istället för med civila

domstolar: ”…and under ROIA IRA men could be tried by military courts rather than by 

civilian ones in order to prevent juries being intimidated.”96

Det stora problemet med Storbritanniens strategi för Irland under Frihetskriget var att 

tiden inte räckte till. Man planerade inte för lång tid utan förväntade att man skulle 

kunna lösa detta på kort tid med polis och militärmakt. När detta inte infriades valde 

man att gång på gång att på högre nivå byta strategi och till viss del uppfinna hjulet på 

nytt. Ett exempel på detta är frigivningen av fångar, som man i vissa fall gripit samma 

månad, i april 1920 då Sir Hamar Greenwood blev ”Chief Secretaryship”.97 Genom 

detta hoppades vederbörande på att vinna folkets stöd men det blev på bekostnad av 

att IRA återigen fick tillbaka sina kamrater. 

3.3.3 Metod

Som tidigare nämnt så ändrades synsättet på oroligheterna som uppkommit på Irland, 

under 1920 var spektret allt ifrån krigsförklaringar som ville utdelas till regelrätta 

hearts and minds operationer som att hjälpa till att bygga och förbättra hamnar på 

Irland.98 Det blev således en konflikt angående vad som skulle uppnås på Irland. Den 

brittiske premiärministern Lloyd Georges åsikter om Irland framhävs i Townshends 

bok: ”When Lloyd George declared that ’Irish temper is an uncertainty and dangerous 

forces like armies and navies are better under control of the Imperial Parliament’ he 

was partly giving expression to the common British view of the Irish as a quaint, 

                                               
94 O´Brien, s.144-145.
95 Ibid. s.144.
96 Cotrell, s.60.
97 Townshend, s.76.
98 Ibid. s.97-98
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childlike race, often incompetent, and easily terrorized or led by extremists into violent 

behaviour.”99  Den största anledningen till att Storbritannien i mångt och mycket 

förefaller sakna en ordentlig strategi för vad som skall uppnås på Irland är avsaknaden 

av att lyckas definiera konflikten. Storbritannien väntar ändå till juni 1921 med att 

definiera situationen på Irland som krig100. Fram till dess sågs det mer som oroligheter. 

Det var därför antagligen mycket svårt att besluta om en plan som skulle sträcka sig 

över hela operationen. 

Trots en rad regelrätta strider och sammanstötningar mellan IRA och RIC/brittiska 

armén så var en stor del av kriget ett krig mellan underrättelsetjänster: ”Despite these 

attacks, the real war was fought in the shadows between the British intelligence

services, Special Branch, G Division DMP and the secretive IRA.”101 När det kom till 

underrättelsetjänst och inhämtning av underrättelser så fick britterna problem med att 

få civilbefolkningen att frivilligt tillhandahålla detta. Än värre blev det av att deras egna 

underrättelseenhet ”G Divisionen” infiltrerades av det irländska säkerhetsorganet. G 

divisionen bestod av 18 män, som alla förvisso hade ett rejält kontaktnät med 

informatörer102, vilket tycks vara något i underkant med vad som skulle behövas, i rent 

antal, av underrättelseexperter under en COIN-operation

Problemet med militären och de från militären rekryterade paramilitära styrkorna var 

att de hade svårt att anpassa sig till det rådande klimatet på Irland: ”Many soldiers 

could not take the Troubles seriously, whilst others were prepared to apply solutions 

more appropriate to a trench-raid rather than to a civil emergency within the UK.”103

3.2 Analys och Diskussion 

Utifrån det som jag har beskrivit på de senaste sidorna har jag analyserat fram tre 

viktiga parametrar som jag anser spelade stor roll i hur utgången blev på Irland och 

således bör spela stor roll även under andra COIN-operationer: Vikten av att göra rätt 

                                               
99 Townshend, s.200.
100 Ibid. s.203.
101 Cotrell, Peter, s.53.
102 Ibid. s.53.
103 Ibid. s.20.
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avväganden gällande vilken typ av konflikt som bedrivs, våldets betydelse i COIN-

operationer samt det politiska målet. Dessa tre punkter är centrala i den nuvarande 

brittiska COIN-doktrinen och kan återfinnas i både mål, medel och metod. På Irland 

misslyckades Storbritannien med att utföra samtliga tre punkter. En stor del i 

förklaringen till detta är att Storbritannien vid tiden för upproret på Irland inte hade 

någon särskild doktrin för hur man skulle agera vid uppror som inte utspelade sig på 

andra kontinenter och som bedrevs på både ett våldsamt och på ett politiskt plan. 

Således är det viktigt att det finns en klar doktrin som leder strategin och taktiken i rätt 

riktning. 

MÅL

Det politiska målet för vad som skulle ske på Irland varierade från 1916 till 1921. Runt 

1916 anser jag att den politiska viljan och målet var att Irland skulle som tidigare vara 

en del Storbritanniens imperium. Detta svängde fram till 1921 då det verkar som att 

Storbritannien var berett att till viss del anpassa sig efter irländarnas vilja. Vad denna 

vändning berodde på kan jag inte fastställa men jag antar att det blev för dyrt dels i 

rena pengar, människoliv och framförallt i omvärldens uppfattning om Storbritannien

för att fortsätta COIN-operationen på Irland. Att tidigt definiera konflikten man ställs 

inför anser jag vara en av grundpelarna i hur man senare väljer att bedriva själva 

operationen och vilken målsättning man skall ha med den. 

I samtliga tre fall som beskrivits har Storbritannien haft svårt att förhålla sig till om det 

är krig, uppror eller bara kriminalitet som drabbade Irland. Detta kan förvisso vara ett 

symptom på att under de två första faserna befann sig Storbritannien redan i krig, ett 

krig som band upp stora delar av deras försvarsmakt. I det senare skedet, Frihetskriget,

kan det vara så att de jämförde med kriget de precis hade utkämpat och på så sätt 

hade svårt att likställa det som hände på Irland med krig. Således hade Storbritannien 

svårt att fastställa ett mål för operationerna på Irland mellan 1916-1922. Därför drar 

jag slutsatsen att Storbritanniens agerande på Irland 1916-1922 skiljer sig från den 

nuvarande COIN-doktrinen så till vida att det inte fanns ett långsiktigt och konkret mål 

med vad som skulle uppnås på Irland. 
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MEDEL

De medel som användes på Irland var i främsta hand polisiära och militära medel och 

inte politiska eller diplomatiska medel. Fördelarna med att inte definiera det som krig 

är att polisväsendet kan användas i större utsträckning. Detta kan även ha till följd av 

Storbritanniens tidigare kolonialhistoria och det sätt man använt där för att kväsa 

uppror. Dock var detta svårt att utföra på Irland, ett land som låg i Europa och med 

förbindelser på den politiska arenan världen över: ”The fact that the Crown’s forces 

were conducting operations against people who were ostensibly ’British’ and under the 

full glare of the media meant that methods that might have been tolerated in India or 

Africa were unacceptable in Ireland.”104 Detta kan antas härstamma ifrån 

Storbritanniens koloniala arv där de ansett sig vara herrar över andra folkslag. Denna 

världsbild speglas även av uttalandet av Lloyd George som citerades på sida 32. 

Således passade det bättre att in i det sista försöka lösa upproret med polisiära medel

utan militär intervention. Dock lyckades inte detta något vidare och våldet som polis 

och militär använde kan inte anses vara rättfärdigat i de flesta fall. Oftast kommer en 

viss mängd våld behövas användas vid COIN, men det var de otaliga och onödigt hårda 

repressalierna som blev Storbritanniens fall på Irland.

Neutralisera insurgenterna lyfts fram som en av huvudpunkterna i den moderna 

brittiska COIN-doktrinen, men den påpekar å andra sidan att man aldrig skall använda 

mer våld än situationen kräver. Genom att trots allt göra detta så fick man inte bara 

merparten av den irländska folkopinionen mot sig utan även till slut omvärlden. 

Mängden våld kan mycket väl vara ett olyckligt resultat av användandet utav

paramilitära förband som exempelvis ”black and tans” och avsaknaden av politisk 

agenda. Men även om dessa förband inte använts hade antagligen våldet varit svårt att 

förhindra även bland den brittiska armén då dessa liksom de paramilitära förbanden 

hade världskriget som sinnebild. Vidare har det påvisats under flera tillfällen tidigare i 

texten att poliser och soldater saknade adekvat utbildning för det vi numera benämner 

som COIN. Fokus hade under många år legat på att utbilda soldater för skyttegravsstrid 

vilket inte var den optimala lösningen på Irland. 

                                               
104 Cotrell, s.86.
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Dessutom tror jag att våldet kan härstamma från en känsla av hopplöshet som infann 

sig hos poliser och soldater när dem de grep och internerade släpptes för att senare ha 

möjlighet att återuppta striden mot Storbritannien. Detta påvisar bland annat 

Borgonovo i sin bok105 där han förklarar uppkomsten och verkningarna av den så 

kallade anti-Sinn Féin rörelsen, vilken troligtvis till del bestod av officerare, soldater 

och poliskonstaplar. Denna rörelse agerade polis, jury, domare och bödel av IRA 

medlemmar i skuggan av konflikten. Likaså påvisas detta i Cotrells bok: ”…some 

policemen and soldiers creating anti-Sinn Féin societies that sent masked men – in all 

probability policemen – into rebel homes to murder Republican sympathizers in 

revenge for IRA killings.”106

Vidare fanns det en avsaknad i tidsaspekten och det långsiktiga tänkandet, eftersom 

det på högre nivåer verkar som att man ville uppnå snabba resultat. Vilket går rakt 

emot den nuvarande brittiska COIN-doktrinen som förespråkar långsiktighet och en 

insikt i att det kommer att ta tid. 

METOD

Vad som är gemensamt för samtliga tre analysenheter ur ett metodhänseende är 

användandet av mängden våld. Genom att utföra mer eller mindre illgärningar mot 

civilbefolkning fick detta ett antal allvarliga konsekvenser till följd. För det första blev 

underrättelseinhämtningen mycket svår och underrättelseläget blev till slut ohållbart 

för britterna. Exempelvis så visste inte britterna före det att fredsfördraget 

undertecknades vem som var den egentliga chefen för IRA.107 Vidare fick det dåliga 

förtroendet som våldet resulterade till konsekvens att det blev svårt för britterna att 

övertyga irländarna om att de hade en vilja att lösa det hela med politiska medel. 

Insurgenterna hindrades inte heller nämnvärt av britterna som hade svårt att anpassa 

sin metod efter de rådande förhållandena på Irland. 

                                               
105 Borgonovo, s.3-19.
106 Cotrell, s.62.
107 Ibid. s.81.
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3.2.1 Avslutande diskussion

Var det då ett misslyckande av Storbritannien på Irland. Svaret är inte entydigt. Om 

man tittar på tiden strax efter konflikten så hävdar båda parterna att de har segrat. 

Rent militärt kan man anse att båda parterna segrade då det brittiska imperiet hade 

betydligt fler resurser att sätta in i en väpnad kamp mot IRA men ändå gick med på att 

dra sig ur stora delar av Irland. Dock skall tilläggas att 1922 berättade ”Chief of Staff of 

the IRA, Richard Mulchay” för Dáil Éireann att IRA de facto hade blivit besegrat av 

britterna.108  Professor Townshend framhäver även att Storbritannien inte rent militärt 

blivit besegrat. Detta på grund av att IRA aldrig blev så starka att de kunde utföra 

större operationer109. 

Sett från Col. Rigdens principer så borde inte COIN-operationen på Irland 

överhuvudtaget ha genomförts110 då jag tror att detta var en konflikt som 

Storbritannien inte hade möjlighet att vinna. Detta tror jag har att göra med att en stor 

del av den irländska befolkningen var väldigt beslutsamma angående Irlands

självständighet. Vidare spelade britternas användande av våld stor roll i förklaringen till 

irländarnas beslutsamhet. Vad alternativet var är svårt att definiera, men en möjlighet 

skulle eventuellt vara att redan efter Påskupproret påbörja tillbakadragandet av 

brittisk trupp och satsat mer på en civil COIN-operation där det irländska parlamentet 

fått stöd av Storbritannien. På så sätt hade man beviljat irländarna begränsad 

självständighet med små steg och med total självständighet som mål.

Om man sen väljer att titta på resultatet av britternas COIN-operation på Irland ur 

segerbegreppet som jag definierat tidigare i uppsatsen (1.9) så var inte COIN-

operationen på Irland lyckad. Jag bygger detta påstående till stor del på att Irland blev 

uppdelat i två delar och att landet var på randen till inbördeskrig, vilket även motsätter 

sig Thompsons tankar om att ett av målen med en COIN-operation skall vara att landet 

skall vara ett fritt och odelat land som är stabilt både ekonomiskt och politiskt.111 Dock 

                                               
108 Ibid. s.80.
109 Daniel Marston, Carter Malkasian, s.26.
110 Rigden, s.21.
111 Thompson, s.50-52.
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skall jag tillägga att under de första två tidsspannen var britterna framgångsrika, inte 

minst under Påskupproret. Klassiskt militärt sett var påskupproret en seger för 

britterna. Dock fick deras sätt att hantera efterdyningarna av upproret stora 

konsekvenser. 

4. Slutsatser 

I detta kapitel kommer slutsatser dras utifrån den empiriska undersökningen samt 

analysen och diskussionen kring denna. 

De mål, medel och metod som britterna nyttjade på Irland mellan 1916-1922 skiljer sig 

stort mot vad den nuvarande doktrinen förespråkar. Framförallt så fanns det inte ett 

klart politiskt mål med vad som skulle uppnås på Irland. Detta speglar sig i att det 

byttes makthavare och avsaknaden av konsekvens i Storbritanniens agerande. Inte 

heller nyttjandet av mängden våld kan enligt den moderna brittiska doktrinen 

försvaras. I och med användandet av oproportionerligt våld misslyckades britterna 

med att få befolkningens förtroende. Inte heller fanns det en adekvat utbildning och 

träning för poliserna och soldaterna som verkade på Irland, varken för de inhemska 

poliserna eller för de brittiska soldaterna. I och med detta så blev legitimiteten i 

operationerna lidande. Som en konsekvens av våldet försvann tryggheten från 

civilbefolkningen och underrättelseläget blev lidande. Vidare hade de brittiska 

förbanden svårt att anpassa sig till den nya typen av konflikt som de ställdes inför. 

Huruvida COIN-operationen på Irland mellan 1916-1921 var ett misslyckande eller ej är 

svårt att fastställa då båda parter strax efter konflikten hävdade att de segrat. Denna 

typ av seger är mer aktuell att lyfta om man definierar händelserna på Irland som ett 

krig och inte som en COIN-operation. Om man väljer att titta på händelserna på Irland 

ur ett COIN-perspektiv så var det ett misslyckande. Särskilt om man använder sig av ett 

segerbegrepp där stabilitet i landet är centralt. Detta på grund av Storbritanniens

inkonsekventa politik, där de delade upp landet som fick till följd att när de brittiska 

trupperna dragits tillbaka utbröt det inbördeskrig och oroligheterna har till dags datum 
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inte helt försvunnit. Upprorsbekämpningen på Irland var stundtals mycket brutal och 

fick omvärlden att reagera och resulterade i omvärldens fördömande, vilket tillslut var 

ett för högt pris att betala för Storbritannien. Detta ledde till att Storbritannien var 

tvunget att bjuda in till fredsförhandlingar.

Kortsiktighet var ett annat kännetecken för varför COIN-operationen på Irland 

misslyckades. De flesta aktioner som utfördes syftade till att snabbt få bukt med 

insurgenterna och de personer som hjälpte dem, vilket var en kortsiktig lösning. 

Repressalier var metoden som användes på taktiskt nivå för att förhindra och 

avskräcka andra människor att ta till väpnad kamp emot Storbritannien. Dock fick 

detta motsatt effekt. Mängden våld hämmade även viljan hos civilbefolkningen att 

delge underrättelser vilket ledde till att Storbritannien hela tiden var i efterhand. 
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