
 

Självständigt arbete i Krigsvetenskap 

Författare  
Robin Grönholm Hedén 

Program 
OP/TA 09-12 

Handledare 
Peter Thunholm 

Kurs 
SA VT 2012, 1OP147 

Antal ord 
13 514 

 
COUNTERINSURGENCY 

Storbritannien och Galula 
En analys av Storbritanniens COIN doktrin med hjälp av Galulas teori om 

upprorsbekämpning 
 
Upprorsbekämpning är en stor del av den militära verksamheten och har varit ett hett 
ämne under de senaste åren. Upprorsbekämpning har genomförts tidigare och det har 
skrivits teorier om detta. Galula är en av de mest kända inom ämnet och skrev sin teori 
1964. Storbritannien har också varit aktiva inom detta ämne och hanterat flera uppror, 
vilket medfört att de även har en välutvecklad COIN doktrin från 2009. Tiderna 
förändras och även upproren förändras, ny teknik gör upprorsbekämpning mer 
komplicerad och bekämpningen av dem måste styras av insurgenternas beteenden. Det 
finns tydliga likheter mellan dessa två teorier, men Storbritanniens COIN doktrin har en 
mer moderniserad syn på upprorsbekämpning genom planering och förberedelser, 
vilket även stöds av ny forskning. 
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1. INLEDNING 
Upprorsbekämpning (COIN, Counterinsurgency) är en stor del av den militära 

verksamheten.1 Att möta en motståndare som lever och skyddar sig bland 

lokalbefolkningen och som använder sig av självmordsbombare och irreguljär krigföring 

medan den reguljära styrkan måste följa lagar och förordningar. Hur skall man på ett 

effektivt sätt möta en motståndare som spelar samma spel men inte efter samma regler? 

 
1.1. Problemformulering 

Svårigheterna i att finna det effektivaste sättet att lyckas med upprorsbekämpning är ett 

faktum, till exempel senast i Afghanistan där upproret fortfarande pågår och den 

reguljära styrkan nu är på väg hem.2 

 

Militär verksamhet borde präglas av att ta vara på erfarenheter. Detta borde genomlysa 

verksamheten, eftersom strävan att aldrig göra om samma misstag men göra om de 

saker som varit bra är ett faktum för framgång. Om det inte finns en överspridning av 

erfarenhet kan verksamheten heller aldrig utvecklas. Verksamheten stannar då av och 

det kan vara rent skadligt för organisationen i sig om samma misstag upprepas om och 

om igen i en ond cirkel.  

 

Storbritannien har varit väldigt aktiv inom upprorsbekämpning i världen under många 

år.3 Utgången av dessa uppror har både varit positiva och negativa och de har utvecklat 

sin COIN doktrin vartefter.4 Med all erfarenhet från olika insatser borde de också ha en 

välutvecklad doktrin som grundar sig på erfarenheter från deras tidigare insatser. Galula 

har skrivit en teori om upprorsbekämpning som är väl känd.5 Storbritanniens COIN 

doktrin är byggd på deras erfarenheter men har de anpassat den efter tidigare forskning 

för att finna det effektivaste sättet att hantera uppror?  

 

Sverige har ingen egen COIN doktrin för tillfället. Om en sådan skall tas fram måste det 

ske genom att analysera egna erfarenheter, andras erfarenheter och tidigare forskning 

med hjälp av till exempel Storbritanniens COIN doktrin eller Galulas teori om 

upprorskämpning, för att få så mycket underlag som möjligt för att utveckla denna 

doktrin. Galulas bok om upprorsbekämpning används även som kurslitteratur i 

                                                           
1
 Kilcullen, David, http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf, Counterinsurgency Redux 2006, 

Small Wars Journal, 2012-05-14, s. 1 
2
 Sverige i Afghanistan, 

http://www.sverigeiafghanistan.se/LinkClick.aspx?fileticket=tyTCzb88OCc%3d&tabid=70 , Strategi för Sveriges 
stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, 2012-04-19, s. 12-14 
3
 Crawshaw, Micheal, http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/365FD263-1F10-4842-8929-

D2491EEA8DA9/0/JDP340TheEvolutionofBritishCOINbyMichaelCrawshaw.pdf , The evolution of British COIN, 
2012-04-21, s. 9-19 
4
 Nagl, John A., Learning to Eat Soup with a Knife Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam 2005 

(2002), The University of Chicago Press, Chicago, s. 79-81 
5
 Galula, David, Counterinsurgency Warfare Theory and Practice 2006 (1964), Praeger Security International, 

Westport, USA 

http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf
http://www.sverigeiafghanistan.se/LinkClick.aspx?fileticket=tyTCzb88OCc%3d&tabid=70%20
http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/365FD263-1F10-4842-8929-D2491EEA8DA9/0/JDP340TheEvolutionofBritishCOINbyMichaelCrawshaw.pdf
http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/365FD263-1F10-4842-8929-D2491EEA8DA9/0/JDP340TheEvolutionofBritishCOINbyMichaelCrawshaw.pdf
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Officersutbildningen i Sverige. Är det relevant att använda en så gammal teori i den 

moderna Officersutbildningen eller kan ett annat alternativ vara att studera till exempel 

Storbritanniens COIN doktrin? 

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att komma närmare ett svar om Storbritanniens COIN doktrin 

från 2009 överensstämmer med David Galulas teori om upprorsbekämpning från 1964 

och vilka skillnader som är mest utmärkande mellan dessa två. 

 

1.3. Frågeställning 

Är Storbritanniens COIN doktrin i samklang med Galulas teori inom 

upprorsbekämpning? 

 

- Vilka är likheterna och skillnaderna mellan dessa två? 

- Finns det någon/några tydliga tendenser avseende upprorsbekämpning i 

Storbritanniens COIN doktrin som skiljer sig från Galulas teori? 

 

1.4. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till att enbart titta på Galulas teori om åtta steg, som 

beskriver hur man skall genomföra upprorsbekämpning på ett effektivt sätt. Galula ingår 

som kurslitteratur i den svenska Officersutbildningen i en kurs om upprorsbekämpning. 

Både Storbritanniens COIN Doktrin och Galulas teori bygger på steg som skall 

genomföras i en särskild ordning. Jag har även avgränsat mig till att enbart titta på 

Storbritanniens COIN doktrin framförallt kapitel 3 ” The Principles of 

Counterinsurgency” som är deras steg avseende hur man skall genomföra 

upprorsbekämpning. Det finns således mer från både Galula och Storbritannien som kan 

vara intressant men jag har avgränsat mig genom att göra en kvalitativ analys om just 

dessa steg. Valet av Storbritanniens COIN doktrin har jag gjort eftersom Sverige inte har 

någon egen doktrin för upprorsbekämpning samt att Storbritannien har genomfört 

upprorsbekämpning flera gånger tidigare och således borde ha en välutvecklad doktrin 

samt att den är från 2009. 

 

1.5. Metod och disposition 

Genom en kvalitativ textanalys6 i en jämförande studie analyserar jag likheter, skillnader 

och tendenser mellan Galulas teori från boken Counterinsurgency Warfare: Theory and 

Practice kapitel 7 ”The Operations” om upprorsbekämpning och Storbritanniens COIN 

doktrin utgåva 2009.  

 

Inledningsvis beskriver jag de åtta stegen i Galulas teori om upprorsbekämpning i syfte 

att säkerhetsställa en gemensam bild mellan läsaren och hur jag har uppfattat teorin. En 
                                                           
6
 Denscombe, Martin, Översättning Per Larsson, Forksningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna 2009 (1998), Studentlitteratur, Lund, s. 319-325 
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sammanfattning formuleras efter varje steg. 

 

Därefter beskriver jag Storbritanniens COIN doktrins tio steg om upprorsbekämpning 

med en sammanfattning efter varje steg. I nästa kapitel analyserar jag Storbritanniens 

COIN doktrin med hjälp av Galulas åtta steg utifrån perspektivet om den reguljära 

styrkan i upprorsbekämpning.  

 

Slutligen svarar jag på frågeställningen samt sammanfattar analysen i en avslutande 

diskussion tillsammans med förslag till vidare forskning inom området. 

 

1.6. Källkritik 

Galula skrev sin teori 1964, vilket nu är länge sedan. Detta kan också medföra att hans 

teori kan anses som gammal och omodern i dagens upprorsbekämpning. Galula har 

skrivit en teori som, enligt honom, är det effektiva sättet på hur ett uppror skall bemötas 

och lösas. Denna teori är uppbyggd utav steg som skall följas och Galula går djupt in på 

vad som skall genomföras under respektive steg. Storbritanniens COIN doktrin är en 

manual för den brittiska armén om hur upprorsbekämpning skall hanteras. Skillnaden 

mellan hur dessa två är uppbyggda kan göra det svårare att analysera Storbritanniens 

COIN doktrin med hjälp av Galulas teori. Dessa två är original källor och torde därför 

anses pålitliga. Det som kan vara negativt med källorna är att Storbritannien har tagit 

stora delar från Galula när de utformat sin COIN doktrin och därför är källorna beroende 

av varandra.  

 

1.7. Tidigare forskning 

Det har forskats tidigare om upprorsbekämpning och det är nog ett av de mest aktuella 

ämnena just nu i den militära verksamheten i och med Afghanistan och Irak. Både 

Kilcullen7 och Galula8 har analyserat och skrivit teorier som beskriver tillämpbara steg 

om hur upprorsbekämpning skall hanteras. Dessa teorier är välkända men Galulas teori 

är relativt gamla och borde kanske förnyas. Kilcullen skriver i en artikel om just detta, 

han hävdar att moderna uppror inte alls kan hanteras som de gjorts förr.9 Även USA10, 

Storbritannien11 och andra länder har framtagit egna doktriner för upprorsbekämpning. 

Det har tidigare genomförts en analys mellan Galulas teori och USAs COIN doktrin i en 

uppsats12, där de tydligaste skillnaderna var skedetsindelning och indelningen av 

uppgifter mellan militära styrkor och andra organisationer. 

 

                                                           
7
 Kilcullen, David, Counterinsurgency 2010, Oxford University Press, New York, USA 

8
 Galula, David, Counterinsurgency Warfare Theory and Practice 2006 (1964), Praeger Security International, 

Westport, USA 
9
 Kilcullen, David, http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf, Counterinsurgency Redux 2006, 

Small Wars Journal, 2012-05-14 
10

 Headquarters Department of the Army, FM 3-24 MCWP 3-33.5 Counterinsurgency 2006, Washington DC, USA 
11

 Ministry of Defence, British Army Field Manual, Volume 1 Part 10, Countering Insurgency 2009, UK 
12

 Von Horn, Albert, USA Counterinsurceny VS. Galula 2010, Försvarshögskolan 

http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf
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1.8. Centrala begrepp 

Counterinsurgency, COIN 

Upprorsbekämpning. ”Ett uppror är ett högmålsbrott som innebär att någon med 

vapenmakt eller annat våld företar handling för att omstörta statsskicket eller agerar så 

att fara för uppsåtets förverkligande uppstår.”13 

 

Reguljär styrka 

De militära och polisiära styrkorna som tillhör den ledande makten i en stat eller annan 

statsliknande enhet. Styrkan skall ha någon som är ansvarig, nationellt eller 

multinationellt, som ansvarar för sina underordnade och skall vara direkt kopplad till ett 

disciplinärt system.14 

 

Insurgent 

Upprorsmakare i ett inbördeskrig eller en mindre intern konflikt.15 Upprorsman är ett 

annat ord för insurgent. 

 

Doktrin 

Enligt den svenska försvarsmakten är en militär doktrin ”Ett formellt uttryck för den 

kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom 

det militära försvaret.”16. Ordet doktrin betyder ”undervisning” på latin. En doktrin 

syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningssätt och beskriver hur resurser skall 

användas.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 NE Nationalencyklopedin AB, http://www.ne.se/insurgent, Nationalencyklopedin 2012, Malmö 
14

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002 (M7740-774002), Stockholm, s. 27 
15

 NE Nationalencyklopedin AB, http://www.ne.se/insurgent, Nationalencyklopedin 2012, Malmö 
16

 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer 2005 (M7740-774003), Stockholm, s. 8 
17

 Ibid, s. 3 

http://www.ne.se/insurgent
http://www.ne.se/insurgent
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2. TEORI 
I det här avsnittet beskrivs Galulas teori för upprorsbekämpning. Den består av åtta steg, 

som kommer att presenteras nedan med en sammanfattning efter varje steg. 

 
2.1. Förgöra eller förvisa insurgenterna 

Målet med första steget är att förgöra eller fördriva insurgenterna. Även om det skulle 

finnas mindre enheter av insurgenterna kvar i området kan detta anses som godtagbart, 

så länge som den reguljära styrkan har kontroll över dem. För att förhindra 

insurgenterna att reorganisera kan man använda en mobil enhet under tiden som den 

reguljära styrkan etablerar kontakt och kontroll av lokalbefolkningen.18 Man får inte bli 

kvar i det här steget för länge, vilket förhindras genom att man inte koncentrerar sig på 

att göra för stora militära vinster och följer en utarbetad plan enligt tre steg19: 

 

- Inledningsvis understödjer de mobila enheterna styrkorna i områdena, genom att driva 

insurgenterna från utsidan och inåt i en cirkelform. Samtidigt börjar enheter i 

närliggande områden aktivt röra sig längs gränserna i sina områden. 

 

- Därefter sveper man från insidan och ut, för att åtminstone fördriva insurgenterna. 

 

- Slutligen bryts den stora operationen ner i mindre operationer. De reguljära styrkorna 

arbetar i sina tilldelade områden och de mobila enheterna fungerar som ett understöd 

till dem. 

 

Operationerna under detta steg domineras av militär verksamhet. Insurgenterna 

kommer att utnyttja sprickor som uppstår mellan de reguljära styrkorna och 

lokalbefolkningen, i syfte att störa verksamheten mellan dessa två. Det är även viktigt att 

inleda en god kontakt med lokalbefolkningen och att all typ av förstörelse, som kan 

uppstå, måste kompenserars direkt.20  

 

Att öppet försöka få hjälp och stöd av lokalbefolkningen kommer att vara meningslöst så 

här tidigt, eftersom de fortfarande till stora delar är under insurgenternas kontroll. 

Istället skall strävan vara att frigöra lokalbefolkningen från insurgenterna.21  

 

Sammanfattning 

Det första steget syftar till att fördriva eller förgöra insurgenterna genom militär 

verksamhet för att kunna påbörja arbetet i området relativt ostört. Steget är det första 

mot en inledande kontakt med lokalbefolkningen och etablering av den reguljära 

                                                           
18

 Galula, David, Counterinsurgency Warfare Theory and Practice 2006 (1964), Praeger Security International, 
Westport, USA, s. 75 
19

 Ibid, s. 76 
20

 Ibid 
21

 Ibid, s. 77 
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styrkan i området.  

 

2.2. Införandet av den reguljära styrkan 

Att helt ha eliminerat eller fördrivit insurgenterna i det tidigare steget är nästintill 

uteslutet. De kommer alltid att finnas kvar i vissa områden och nya rekryter kommer att 

vilja gå med insurgenterna så länge de har sina politiska organisationer kvar. Därför 

måste den reguljära styrkan koncentrera sig på lokalbefolkningen istället för 

insurgenterna i syfte att skapa ett så gott samarbete med dem som möjligt. Detta 

betyder inte att den militära verksamheten skall upphöra utan att man fokuserar på 

lokalbefolkningen samtidigt som man med mindre operationer försöker störa 

insurgenternas verksamhet.22 De primära uppgifterna för de mobila enheterna under 

detta steg är att se till att insurgenterna inte organiserar sig i större grupper. Syfte med 

detta är skydda, så gott det går, lokalbefolkningen och de politiska delarna. 

Fortsättningsvis delas dessa områden in i mindre områden för att underlätta 

övervakandet för den reguljära styrkan.23 

 

Det är viktigt att styrkan bor och lever med lokalbefolkningen och inte placerar sig ur ett 

militärt perspektiv. Syftet är att leva och sammansmälta med lokalbefolkningen för att, 

skydda dem, få deras stöd och få dem att förstå att den reguljära styrkan är där för deras 

skull. Upprorsbekämpning kommer aldrig lyckas om den reguljära styrkan inte har 

lokalbefolkningen på sin sida.24 

 

Områden som ligger avlägset eller som är svåra att nå kan utgöra så kallade förbjudna 

områden där inga får vistas eller där individer kan gripas. Det är viktigt att fortfarande 

ha egen rörlighet i områdena och därför krävs det att den mobila styrkan utgör en 

reserv med en hög beredskap. Men det är viktigt att inte låsa styrkan på militär 

verksamhet utan att även använda den aktivt tillsammans med lokalbefolkningen.25 

  

Införandet av den reguljära styrkan får inte följa en viss form, det krävs olika mängder 

soldater i olika områden och allt eftersom områdena blir säkrare så flyttas dessa till 

andra områden. Det är viktigt att enheterna bor i samma byggnader som 

lokalbefolkningen för att skapa ett band mellan dem. Inte sett ur ett kostandsperspektiv 

utan för att soldater som bor bekvämt kan få fel inställning till lokalbefolkningen.26  

 

Det bästa är om den reguljära styrkan inte sprider ut sig allt för mycket i ett tidigt stadie, 

utan har ett område som ett testområde. Där kan man få praktisk kunskap om till 

exempel vad som kan göras och vad som skall undvikas. Det är viktigt att rätt man är på 

                                                           
22

 Galula, 2006, s. 77 
23

 Ibid, s. 78 
24

 Ibid 
25

 Ibid, s. 79 
26

 Ibid 
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rätt plats, det vill säga att de personer som är mer sociala och har god hand med 

människor får skapa goda kontakter med lokalbefolkningen samtidigt som de andra i 

den reguljära styrkan fokuserar på den militära verksamheten, som till exempel att 

utgöra de mobila enheterna.27 

 

Sammanfattning 

I detta steg byts fokus från insurgenterna till lokalbefolkningen, steget syftar till att 

skydda lokalbefolkningen och att skapa förtroende mellan dem och den reguljära 

styrkan. Det är även viktigt att fortsätta ha egen rörlighet i området. 

 

2.3. Kontakt med och kontroll av lokalbefolkningen 

Det här steget grundas på tre viktiga delar:28 

 

- Återta kontrollen över lokalbefolkningen. 

 

- Isolera lokalbefolkningen fysiskt från insurgenterna. 

 

- Inhämta information för att påbörja nästa steg; Förgöra insurgenternas politiska 

organisation. 

 

Kontakt med lokalbefolkningen 

Det här är första konfrontationen mellan insurgenterna och den reguljära styrkan då 

man konkurrerar om lokalbefolkningen. Den här kampen är viktig för den reguljära 

styrkan eftersom de annars kan bli komplicerat att nå ett avgörande i upproret.  

 

Insurgenterna har fortfarande lokalbefolkningen i sitt våld så länge de har en politisk 

organisation. Lokalbefolkningen vet ännu inte om de kan lita på att den reguljära 

styrkan kan skydda dem från insurgenterna och insurgenterna utnyttjar våld mot dem 

om de ger sken av att stödja den reguljära styrkan. Ett sätt att lösa detta kan vara att den 

reguljära styrkan kontaktar lokalbefolkningen och beställer arbeten mot betalning av 

dem, vilket ger lokalbefolkningen en ursäkt att använda mot insurgenterna.29  

 

Att göra saker, som direkt lönar sig för lokalbefolkningen, som till exempel att städa byn 

eller laga och göra ordning vägar leder till att lokalbefolkningen får ett större förtroende 

för den reguljära styrkan och förhoppningsvis till slut ansluter sig till kampen mot 

insurgenterna. Samtidigt hjälper det den reguljära styrkan indirekt genom att det ger 

möjlighet till egen framkomlighet i området.30 

 

                                                           
27

 Galula, 2006, s. 80 
28

 Ibid, s. 81 
29

 Ibid 
30

 Ibid, s. 82 
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Kontroll av lokalbefolkningen 

Steg ett är att börja med folkbokföring. Alla individer måste få en identitet, vilket leder 

till att staten får bättre kontroll över befolkningen. Ett sätt man kan göra detta på är att 

ge en i varje hushåll ansvaret för att registrera och rapportera ändringar inom sin egen 

familj. Då får individen ett ansvar och får känna sig delaktig, vilket leder till förtroende. 

En annan positiv effekt med detta är att man får fram släktträd över familjer, byar och 

områden. Folkbokföringen kommer i det längre perspektivet att leda till att 

insurgenterna antingen tvingas sabotera lokalbefolkningens arbete eller själva bli en del 

av folkbokföringen. Om de väljer det senare kommer de att försöka skydda sig själva 

genom att förlita sig på det förtroende som de fortfarande har hos lokalbefolkningen 

eller förmoda att den reguljära styrkan inte kommer att se någon skillnad på dem och 

lokalbefolkningen. Lösningen på detta är att kräva minst två individers styrkande av 

varje identitet som skall utfärdas och göra det straffbart att vara oärlig vid detta 

styrkande. Det här är något som måste vara välplanerat och ske systematiskt i varje 

område och det måste ske likformligt i hela landet för att det skall kunna fungera som en 

helhet.31 

 

Målet med kontrollen är att hindra insurgenterna från att nå fram till lokalbefolkningen. 

För att nå detta mål måste man aktivt övervaka lokalbefolkningen i syfte att få fram en 

normalbild av områdena, en uppfattning om hur den dagliga rutinen ser ut. Får man 

fram en normalbild kommer man lättare att se när saker skiljer sig, när det inte står rätt 

till och i vissa fall även märka av när det är på väg att hända något. Det är därför viktigt 

att områdena delas in i mindre områden där varje enhet har sitt ansvarsområde, dels för 

att det är lättare att få fram normalbilden i ett mindre område och dels för att skapa 

goda kontakter med lokalbefolkningen.32  

 

Man kan också skapa kontroll genom att till exempel inte låta någon vara borta längre än 

24 timmar och inte låta lokalbefolkningen ta med sig besökare utan tillstånd. Syftet med 

detta är inte att stoppa rörelsen utan att känna till alla rörelser som sker i området. 

Detta ger lokalbefolkningen ytterligare en ursäkt att använda sig av gentemot 

insurgenterna eftersom lokalbefolkningen inte kan hjälpa insurgenterna att till exempel 

transportera dem eller göra uppgifter på annan ort.33 

 

Skydda lokalbefolkningen 

Den reguljära styrkan försöker vinna över lokabefolkningen på sin sida genom att skapa 

ett förtroende, vilket även gör att lokalbefolkningen känner sig säker. Där det slutliga 

målet är att vinna lokalbefolkningens stöd för att tillsammans bekämpa insurgentera. En 

stor skillnad mellan den reguljära styrkan och insurgenterna är hur man bemöter 

lokalbefolkningen. Insurgenterna väjer inte för att använda våld för att få igenom sin 
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vilja, vilket är oacceptabelt för den reguljära styrkan, som därför måste fokusera på att 

skydda lokalbefolkningen mot våldet och få dem att känna sig trygga. Den reguljära 

styrkan kan inte nå framgång om inte lokalbefolkningen har förtroende för dem. Därför 

är det viktigt att styrkan är väldigt aktiv i områdena med patrullering och småskaliga 

operationer såväl dag som natt. Den reguljära styrkan får inte hamna i en situation där 

de rör sig på dagen och insurgenterna på natten.34 

 

Informationsinhämtning 

I det här skedet kan det vara svårt att få information av lokalbefolkningen om 

insurgenterna. Genom att ta kontakt med lokalbefolkningen vid till exempel 

identitetsutlämning, anställning av personal och vid andra arbetstillfällen får man ett 

mer anonymt tillvägagångssätt. Detta gör det lättare att inhämta information av 

lokalbefolkningen, eftersom de då har en ursäkt till insurgenterna om dessa skulle 

angripa dem.35 

 

Vinna lokalbefolkningens stöd 

Att en politisk reform skall ha vidtagits så här tidigt är omöjligt. Man måste dock börja 

fundera och planera för vilken typ av reform som krävs och vilken som är mest populär 

bland lokalbefolkningen för att få så stort stöd som möjligt. Man kan till exempel påbörja 

arbetet med de delar som berör ekonomi, sociala aspekter, kultur eller medicin eftersom 

de inte kommer att påverkas så mycket av den politiska reformen. Det gäller även att ta 

tillvara varje chans som ges för att hjälpa och stödja lokalbefolkningen. Detta kan göras 

med egna resurser som till exempel personal eller utrustning.36 Problemet är att 

motivera dessa soldater till att vara vänligt inställda mot hela lokalbefolkningen 

samtidigt som de vet att insurgenterna finns ibland dem och hela tiden måste vara på sin 

vakt.37 

 

Sammanfattning 

Detta steg syftar till att den reguljära styrkan etablerar kontroll av och kontakt med 

lokalbefolkningen. Kontroll genom folkbokföring av hela lokalbefolkningen och kontakt 

genom att leva bland lokalbefolkningen och inhämta information från dem. Målet är att 

hindra insurgenterna från att fysiskt nå fram till lokabefolkningen. Insatsen förändras i 

detta skede från militär verksamhet till mer politisk inriktning, vilket är ett kritiskt steg 

för den reguljära styrkan. 

 

2.4. Förgöra insurgenternas politiska organisation 

Behovet av att förgöra insurgenternas politiska organisation är uppenbart. Men hur man 

skall genomföra detta på ett effektiv och säkert sätt är svårare. Att förgöra 
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insurgenternas politiska organisation är en ren polisiär operation. Detta eftersom 

operationen till stora delar inte är riktad mot individer som inte har någon som helst 

koppling till striderna och inte heller har något med våldet att göra.38 Dessa individer 

måste förgöras eller förvisas ur områdena snabbt och beslutsamt så att de inte skapar 

fler anhängare till organisationen. Man kan aldrig vara säker på att de individer som 

man arresterar är de skyldiga. Misstag kan alltid hända. Insurgenterna ser gärna att den 

reguljära styrkan begår misstag och detta är ett gynnsamt tillfälle för dem att lura 

styrkan att gripa fel individer i syfte att antingen påvisa att den reguljära styrkan inte 

sköter sitt arbete ordentligt eller styrkan griper individer som är direkt farliga för 

insurgenternas organisation. Rensningen kan inte påbörjas förrän två steg har blivit 

uppfyllda:39 

 

- När tillräcklig information om insurgenterna har inhämtats för att genomföra 

rensningen. 

 

- När rensningen har tillräckligt med resurser för att kunna genomföras fullt ut. 

 

I de områden där insurgenterna har ett starkare inflytande på lokalbefolkningen är det 

svårare att komma åt individer i insurgenternas politiska organisation. 

Lokalbefolkningen vet i regel vem som är insurgent i deras område. Insurgenterna 

kontrollerar också lokalbefolkningen hela tiden så att de inte samarbetar med den 

reguljära styrkan. Det är därför svårare att få ut information om de politiska 

organisationerna och vilka individer som är inblandade i dem. Därför krävs ett annat 

tillvägagångssätt:40 

 

- Gripa ett större antal misstänkta individer. 

 

- Utifrån de gripnas information gripa flera individer. 

 

Det som kan ske är att insurgenterna använder sig av förvarning, vilket kan leda till att 

den reguljära styrkan inte hinner gripa dessa individer innan de hunnit fly från området. 

Det positiva med flykten är att det blir lättare för den reguljära styrkan att uppfatta vilka 

dessa individer är och de har troligtvis inte heller lika stort inflytande i det nya området. 

Liksom i det första steget är det även under detta steg godtagbart att enbart driva bort 

dessa politiska organisationer ur området.41 När man skall påbörja rensningen eller 

gripandena genom det här tillvägagångssättet baseras det alltså inte på tillräcklig 

information, som i det föregående, utan när man har ett visst antal individer som är 

misstänkta.  
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Det är svårt att veta hur man skall straffa de man griper. De skall straffas enligt sina egna 

lagar, men staten är inte tillräckligt organiserad för detta. Ett straff kan vara att de 

tvingas ta avstånd från insurgenterna genom att uppfylla två kriterier. För att de skall bli 

godkända måste de lämna en fullständig redogörelse om tidigare aktiviteter i området 

och erkänna att de byter sida.42 Detta kommer indirekt att skapa oroligheter bland 

insurgenterna när de ser att de som gripits släpps fria. Kan de då lita på dessa individer 

eller måste de ta avstånd från dem? Tar de avstånd från dem gynnar detta den reguljära 

styrkan.   

 

Sammanfattning 

Steget syftar till att förgöra insurgenternas politiska organisation. Det finns två 

alternativ att göra detta på. Alternativ ett är att inhämta information från 

lokalbefolkningen i syfte att gripa eller fördriva de politiskt involverade individerna. 

Alternativ två är att gripa ett större antal misstänkta för att sedan göra fler gripanden 

utifrån den informationen man inhämtat. Det stora dilemmat för den reguljära styrkan 

är på vilket sätt de skall straffa de individer som grips. 

 

2.5. Lokala val 

I det här steget börjar återuppbyggnaden av ett enat förbund i landet. Det man gjort 

hittills är att ta bort det direkta hotet från insurgenterna och det indirekta hotet från 

deras politiska organisation. Om den reguljära styrkan har lyckats med de tidigare 

stegen finns det nu inga skäl för lokalbefolkningen att inte samarbeta med reguljära 

styrkan. Om stegen inte fullbordats kan orsakerna vara till exempel att:43 

 

- Rensning eller gripanden inte slutförts.  

 

- Lokalbefolkningen ännu inte är övertygad om att den reguljära styrkan kommer att ha 

förmåga att hantera säkerheten och förgöra eller fördriva insurgenterna. 

 

- Lokalbefolkningen sympatiserar fortfarande till stor del med insurgenterna och 

kommer inte att ändra sig inom en snar framtid.  

 

Vilken anledning det är fråga om spelar ingen roll, det viktiga i det här steget är att 

påbörja återuppbyggnaden av områdena. Att söka ledare som både får ansvar och 

inflytande i sina områden.44 

 

Det finns två alternativ att välja mellan när man skall utse en ledare. Det första är att den 

reguljära styrkan utser en ledare i området. Den individen skall sedan tidigare ha 
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upplevts som en aktiv motståndare till insurgenterna. Detta alternativ skall dock ses 

som en sista utväg eftersom lokalbefolkningen inte själva har valt sin ledare och därför 

kommer ledarens styrka alltid vara beroende av den reguljära styrkan.45 

 

Det andra sättet är att låta lokabefolkningen rösta fram en ledare, vilket kommer att 

skapa bättre pålitlighet och förtroende mellan ledaren och lokalbefolkningen. Chansen 

är inte stor att de väljer en insurgent, då de sannolikt förstår att den reguljära styrkan 

kontrollerar och granskar vilka som blir valda. Det är dock större chans att de väljer en 

onaturlig ledare. Vem det än blir måste detta ses som ett framsteg och respekteras av 

den reguljära styrkan.46 

 

Sammanfattning 

Det är nu dags att återuppbygga den politiska organisationen. Första steget är att välja 

nya ledare till områdena. Det finns två alternativ som man kan använda sig av, antingen 

låta lokalbefolkningen själva välja sin ledare eller att den reguljära styrkan utser en 

ledare som anses inflytelserik. 

 

2.6. Testa de lokala ledarna 

När lokalbefolkningen har valt ut en ledare i området kan man börja se framgång i 

upprorsbekämpningen. Nu måste ledarna testas för att se om de är dugliga. Till en 

början krävs små enkla test där man tydligt ser om de kan lösa en tilldelad uppgift. En 

indirekt effekt av testerna kan vara att ledaren, genom att genomföra och klara av sina 

uppgifter, bygger upp förtroendet hos lokalbefolkningen. Uppgifterna kan till exempel 

vara att driva den lokala styrelsen, att hantera de social och ekonomiska frågorna, att 

sakta ta över ansvaret för det polisiära arbetet samt att skapa ett eget försvar i 

området.47 

 

Om ledaren skulle misslyckas med sina uppgifter måste lokalbefolkningen styras i 

riktning mot ett nyval eller mot ett misstroendevotum mot ledaren. 

Det finns tre problem som den reguljära styrkan kan få under det här steget:48 

 

- De valda ledarna blir legitima mål för insurgenterna och måste skyddas. 

 

- Den reguljära styrkan måste förlita sig på att ledaren kan utföra sina tilldelade 

uppgifter och inte blanda sig i hans arbete för mycket. 

 

- Det krävs resurser, tid och personal för att hjälpa ledaren att lösa sina uppgifter. Därför 

får de logistiska behoven inte vara gränssättande i det här skedet. 
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Det är en framgång i upproret när det har nått så långt att lokalbefolkningen aktivt 

stödjer ledarna i sina områden. Det gäller nu att ta vara på denna framgång genom att 

sprida budskapet till de områden som inte kommit lika långt i processen. Detta görs bäst 

av lokalbefolkningen själva, genom att de får åka till de andra områdena och berätta om 

hur de själva hanterat detta.49 Ett annat tecken på framgång är att lokalbefolkningen är 

villig att aktivt ge ut information.  

 

Sammanfattning 

Detta steg syftar till att testa de nyvalda ledarna. Vilket är nödvändigt för att ta reda på 

om de kommer att klara av sina uppdrag/uppgifter och åtaganden. 

 

2.7. Organisera ett förbund 

Efter det att ledarna i alla områden har testats skall de tillsammans organisera ett 

förbund. Det finns flera anledningar till att det måste ske:50 

 

- Förbund måste finnas för att sammanlänka alla ledarna i områdena till en gemensam 

politik, speciellt i ett uppror där politiken är en central del.  

 

- Ledarna är isolerade till sina områden, medan insurgenterna arbetar i större områden.  

 

- Ledarnas inflytande är administrativt, men de måste även ta sig an politiken. 

 

- För att driva kampen mot insurgenterna vidare måste det finnas en större organisation 

bakom ledarna som stöttar dem med sitt arbete. 

 

Det är viktigt att man expanderar, men i det här stadiet är det bättre med kvalitet än 

kvantitet.51 Det är bättre med få starka ledare än flera svaga. Detta är ingen snabb eller 

enkel process utan den kräver tid och planering. När ett antal ledare har utsetts är det 

angeläget att dessa sätter igång att organisera ett förbund så snart som möjligt. 

 

Sammanfattning 

För att återuppbygga den politiska organisationen måste alla ledare från de olika 

områdena gemensamt organisera ett förbund. Detta för att flera skall kunna stå bakom 

och stödja ledarna i deras verksamhet med lokalbefolkningen och i kampen mot 

insurgenterna. 

 

2.8. Vinna över eller undertrycka de sista insurgenterna 

Även om vikten har legat på att få kontroll över och kontakt med lokalbefolkningen får 
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man heller inte glömma bort de insurgenter som är kvar i området efter alla dessa steg. 

Har man gjort ett bra arbeta kan insurgenterna redan vara helt eliminerade eller 

fördrivna. Om det inte är så måste detta arbete inledas inom en snar framtid. Det bästa 

tillvägagångssättet är att göra om steg ett, men den här gången med stöd från 

lokalbefolkningen. Det svåraste i det här skedet är att motivera soldaterna i den 

reguljära styrkan till att genomföra detta. Det kan synas ologiskt att de skall fortsätta 

jaga insurgenterna när de redan hindrat dem från att komma i kontakt med 

lokalbefolkningen. En anledning till att den reguljära styrkan måste göra detta är att de 

sista insurgenterna troligtvis är väldigt hängivna sin sak och det kommer följaktligen bli 

svårt för lokalbefolkningen att ensamma förgöra dem. Ett avgörande här kommer att ha 

en stor politiskt inverkan i områdena.52 Om man lyckas med detta kan man driva de sista 

insurgenterna på flykt och till slut gripa dem. Mobila enheter är betydelsefulla i detta 

skede och utgör ett snabbt verktyg för att jaga och gripa insurgenterna. Det får inte 

påverka lokalbefolkningens normala liv och förtroendet för den reguljära styrkan. 

Baserat på stödet man har från lokalbefolkningen så är amnesti ett annat verktyg. Hur 

hårt den reguljära styrkan än kämpar för att förgöra eller fördriva de sista 

insurgenterna kommer det alltid vara individer som fortsätter att sätta sig upp mot 

staten. Men i detta stadie borde dessa de inte längre utgöra något större hot.53 

 

Sammanfattning 

Den reguljära styrkan och staten har nu lokalbefolkningens stöd och det kommer att 

vara lättare att hantera de sista insurgenterna, antingen genom att förgöra dem eller 

fördriva dem. Ett sätt att genomföra detta är att göra samma sak som steg ett, med den 

skillnaden att man nu har lokabefolkningens stöd. Det kommer alltid finnas ett fåtal 

insurgenter kvar i landet men i det här skedet torde de inte längre utgöra något större 

hot. 
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3. EMPIRI  

I det här avsnittet beskrivs Storbritanniens COIN doktrin. Den består av tio steg och en 

sammanfattning efter varje steg kommer att presenteras. 

 

3.1. Politiskt syfte 

De politiska målen är en viktig del inom upprorsbekämpning. Målsättningar är styrande 

för hur upproret skall hanteras, därför är det viktigt att den politiska verksamheten är 

involverad i planering, förberedelser och genomförande. Militära operationer i området 

är en central del, men de måste anpassas efter de politiska syftena annars kan de 

motarbeta målen med insatsen.54 

 

Sammanfattning 

Det är viktigt att planera för en reform och att de politiska målsättningarna utarbetas på 

ett tidigt stadie. 

 

3.2. Enhetlig strävan 

Ett uppror kan enbart övervinnas om alla organisationer arbetar tillsammans mot de 

politiska målen. Detta involverar även icke statliga organisationer, varför det är 

angeläget att alla får ta del av de politiska målen.55 På ett tidigt stadie är det viktigt att 

staten i landet får stöd av den reguljära styrkan med att skapa de politiska målen och 

återuppbygga staten. Detta kan ses som en underminering av staten, men måste ske för 

att insatsen skall kunna fortlöpa. En nära kontakt med staten är viktig eftersom den kan 

vara huvudorsaken till upproret och insurgenterna kan existera inom den.56 

 

Målet med insatsen 

Målet med insatsen handlar om politik, säkerhet, ekonomi och diplomati. De militära 

operationerna måste styras av detta, speciellt vilka resurser, prioriteringar och mål som 

skall uppnås. Även om den militära verksamheten fokuserar på säkerheten så kommer 

andra organisationer att arbeta parallellt, vilket i ett tidigt skede kan medföra att de 

civila organisationerna hindras från att arbeta, eftersom säkerhetsrisken är för stor. De 

militära styrkorna måste därför understödja de civila organisationerna tills 

säkerhetsläget är acceptabelt. Detta kan ta tid och leda till att säkerheten måste gå före 

de ekonomiska och politiska målen, vilket kan bli ett till problem i längden. Därför är 

den enhetliga eftersträvan väsentlig så att alla målen utförs i jämna steg.57 

 

Alla områden kommer inte vara lika mottagliga. Vissa områden kommer inte att vilja ha 

den reguljära styrkans hjälp. Friktioner kan även uppstå mellan de icke statliga 
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organisationerna och staten. Dessa problem kan lösas med ett dedikerat arbete, 

samordning mellan alla parter och effektiv planering.58 

 

Sammanfattning 

Det är viktigt med en enhetlig strävan mellan alla parter och organisationer. Alla måste 

arbeta tillsammans för att gemensamt få ett slut på upproret. Detta kräver ett dedikerat 

arbete och samordning mellan alla parter. 

 

3.3. Förstå landskapet; geografiskt och kulturellt 

Detta steg syftar till att ha en grundläggande förståelse för den sociala, politiska, 

geografiska, kulturella och språkmässiga situationen i landet. Allt för att minimera 

risken för att friktioner skall uppstå när man väl är på plats. Detta för att man vill vara så 

effektiv som möjligt och inte skapa onödiga konfliker eller missförstånd med 

lokalbefolkningen. Soldater på alla nivåer skall kunna använda sig av enklare fraser, till 

exempel ge instruktioner eller att varna innan man avger eld samt uppträda korrekt. 

Samverkan med lokalbefolkningen sker främst genom tolkar, både lokala och egna 

militärtolkar. Det är även viktigt att soldater på alla nivåer förstår de politiska målen. 

Taktiska åtgärder kan ha strategiska betydelser. Om alla har förståelse för de politiska 

målen blir det lättare att arbeta i målens riktning och enklare att förstå sina 

befogenheter och begränsningar.59 

 

De kulturella aspekterna kommer ha en central roll i insatsen, vilket kommer att 

underlätta kontakten med lokalbefolkningen samt utbildningen av landets militära 

enheter. Kulturella aspekter måste vara en del av utbildningen innan insatsen. De 

viktigaste kulturella aspekterna att ta hänsyn till är:60 

 

Religion 

Förstå de religiösa sederna i syfte att inte förolämpa lokalbefolkningen och skapa större 

klyftor mellan parterna.61 

 

Kulturella aspekter 

Även om insatsen enbart är i ett land kan de kulturella aspekterna vara breda, 

framförallt från närliggande länder. Genom att träna med lokala förmågor innan 

insatsen kan detta underlättas.62 

 

Sociala nätverk och seder 

Det är viktigt att lägga tid på att analysera de olika sociala nätverken som till exempel 
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formella och informella organisationer, deras roll, status och uppförande. Andra 

områden är till exempel heder, kvinnans roll i samhället, seder, vett och etikett.63  

 

Makt och auktoritet 

Principerna om hur makt och auktoritet erhålls och utövas är viktiga för att kunna ha 

inflytande hos grupper i områdena. Det måste finnas en förståelse för vad 

lokalbefolkningen tycker och tänker för att kunna genomföra sina operationer på bästa 

möjliga sätt.64 

 

Syftet 

Det är också viktigt att veta vilka mål lokalbefolkningen har, vad syftet är med deras 

verksamhet och vad de vill uppnå. En individs intressen är kanske helt olika någon 

annans. Missnöje hos en grupp individer kan även vara anledningen till varför upproret 

startade från början. Det är fem viktiga frågor man skall ställa sig:65 

 

- Vilka är lokalbefolkningens största orosmoment och vad är de missnöjda med? 

 

- Vad är insurgenterna missnöjda med? 

 

- Skulle en rättvis person kunna se lokalbefolkningens missnöje som legitimt? 

 

- Hur ser staten på lokalbefolkningens missnöje? Vad gör staten för att förändra detta? 

 

- Vad kan göras på kort eller lång sikt för att mildra deras missnöje?  

 

Sammanfattning 

Redan innan insatsen är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om landet som 

upproret är i, för att minimera risken för friktioner väl på plats. Detta omfattar; religion, 

kulturella aspekter, sociala nätverk och seder samt makt och auktoritet. Det är även 

viktigt att få svar på lokalbefolkningens syfte med upproret och därför måste man ställa 

sig ett antal frågor.  

 

3.4. Skydda lokalbefolkningen 

Det centrala måste vara att skydda lokalbefolkningen och inte att skydda sig själva. Det 

är därför viktigt att visa militär styrka, men man löser inte upproret genom det. 

Erfarenhet visar att inte förrän man har vunnit lokalbefolkningens förtroende och 

skapat säkerhet för dem kommer de börja stödja den reguljära styrkan. Under ett tidigt 

stadie av en insats kommer det vara svårt att hitta en balans mellan att genomföra 

militära operationer mot insurgenterna och att skydda lokalbefolkningen. Målet skall 
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vara att skapa förtroende hos lokalbefolkningen och skapa auktoritet för staten men 

man skall aldrig försumma ett tillfälle att hindra insurgenternas verksamhet.66 

 

I ett tidigt stadie är det viktigt att fokusera på de områden där insurgenterna har minst 

inflytande, det är då lättare att utveckla staten och politiken. Syftet är att låta staten visa 

sig stark och fortsätta sprida detta budskap till andra områden. Det är viktigt att styrkan 

får tillräckligt mycket personal och resurser för att inte hämmas i sitt arbete. För att 

staten skall få auktoritet måste de kunna lösa säkerheten på egen hand, därför är det 

viktigt att de lokala myndigheterna tar över ansvaret, framförallt polisiär verksamhet, 

snarast.67 

 

Sammanfattning 

Man måste skydda lokalbefolkningen och inte fokusera på att skydda sig själva för att 

skapa förtroende och tillit hos lokalbefolkningen. Till en början är det bättre att fokusera 

på områden där insurgenterna har mindre inflytande så att staten kan visa sin auktoritet 

och budskapet sprids vidare med hjälp av lokalbefolkningen. Det är viktigt att involvera 

staten i uppbyggnadsprocessen redan under ett tidigt stadie. 

 

3.5. Neutralisera insurgenterna 

Operationerna skall fokusera på att hindra insurgenternas rörelse i området samt 

möjlighet till samverkan med lokalbefolkningen. De individer som väljer att ta avstånd 

från den reguljära styrkan och fortsätter strida måste neutraliseras, dock inte med mer 

våld än vad som är nödvändigt. Det viktigaste steget i att neutralisera insurgenterna är 

att etablera en god kontakt med och närvaro hos lokalbefolkningen, vilket även skapar 

säkerhet för lokalbefolkningen och indirekt stör insurgenternas verksamhet. Det är även 

viktigt att inte enbart se de små områdena utan också vidga vyerna till gränserna runt 

om landet. Det kan finnas ett behov av att vakta eller till och med stänga gränserna till 

andra länder så att insurgenterna inte kan använda dessa som tillflyktsorter eller få 

resurser från dem.68 

 

Sammanfattning 

Det viktigaste med att neutralisera insurgenterna är att skapa god kontakt med och 

närvaro hos lokalbefolkningen. Detta i sin tur kommer skapa säkerhet för dem. Det är 

även viktigt att inte enbart fokusera på det lilla området utan att även tänka på 

angränsade länders delaktighet. Den reguljära styrkan får aldrig använda mer våld än 

vad som är nödvändigt.  

 

3.6. Etablera förtroende hos och stöd av lokabefolkningen 

Om förtroende och stöd inte finns hos lokalbefolkningen kommer sannolikt aldrig 
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upproret att lösas. Hur stort förtroende och stöd man har från lokalbefolkningen ger 

också ett mått på framgången i insatsen. Syftet med steget är att visa sig så starka att 

lokalbefolkningen, andra organisationer och insurgenterna tror på att staten och den 

reguljära styrkan kommer att lyckas med upproret. Så länge som den reguljära styrkan 

ses som legitim och pålitlig kommer de få stöd av lokalbefolkningen.69 

 

Att etablera förtroende hos och stöd av lokalbefolkningen och att skapa säkerhet för 

lokabefolkningen är nästan detsamma, men säkerhet i sig är inte tillräckligt för att 

lokalbefolkningen aktivt skall stödja staten. Det viktigaste är att staten ger ett bättre 

erbjudande än insurgenterna, när det gäller politiska, ekonomiska och sociala skäl. Detta 

för att ge lokalbefolkningen ett bättre liv efter upproret. De måste kunna se en framtid 

tillsammans med staten för att vilja stödja den. För att vinna stödet är det även viktigt 

att använda sig av lokala medier samt olika psykologiska operationer.70 

 

Separera insurgenterna från deras understöd 

Insurgenter måste ha tillgång till understöd till exempel av logistik, rekrytering, träning 

och informationsinhämtning. Dessa understödsenheter är oftast dolda inom 

lokalbefolkningen där insurgenterna lokalt kan kontrollera dem och inhämta 

information. Att få bort dessa enheter är därför en viktig del i neutraliseringen av 

insurgenterna. Det är svårt att få bort dem och det kommer att krävas resurser och 

information. Dessutom kräver det att man är väl medveten hur och i vilken grad detta 

kommer skada lokalbefolkningen. Man bör även ha laga stöd vid genomförandet av 

dessa operationer. Att psykologiskt separera insurgenterna från lokalbefolkningen kan 

vara det svåraste som måste göras. Lokala ledare spelar en stor roll vid framförandet av 

styrkans budskap till lokalbefolkningen.71 

 

Inte mer våld än nödvändigt 

Inte mer våld än nödvändigt är Storbritanniens policy för militär verksamhet i en civil 

miljö. Syftet är uppenbart. Det skall inte användas mer våld än vad som är nödvändigt 

för att uppnå de militära målen. Detta innebär inte att det är förbjudet att använda våld 

överhuvudtaget, vilket kan vara direkt skadligt för den reguljära styrkan och 

lokalbefolkningen.72   

 

Styrkans dilemma 

Det största hotet från insurgenterna är att de lever och skyddar sig med hjälp av 

lokalbefolkningen. Insurgenterna är väl medvetna om att detta är ett stort problem för 

den reguljära styrkan. Om styrkan måste använda sig av våld kan detta leda till att 

oskyldiga råkar illa ut, vilket i sin tur kan leda till att lokalbefolkningen istället stödjer 
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insurgenterna. Dessa kommer att utnyttja alla svagheter som finns för att inte förlora 

greppet om lokalbefolkningen. Man kan förhindra detta genom att arbeta efter dessa 

faktorer:73 

 

- Motivering; Det måste finnas ett motiv för det man gör. 

- Förebyggande; Våld är enbart nödvändigt för att neutralisera insurgenterna och skapa 

ordning. 

- Följa lagar; Man måste följa lagar och förordringar. 

- Säkerhet hos lokalbefolkningen; Man måste ta hänsyn till de civila och civil 

egendom. 

- Förtroende; Målet är att skapa förtroende hos och säkerhet för lokalbefolkningen. 

- Bevis; Samla ihop och bevara bevis när incidenter sker.  

 

Sammanfattning 

Man måste visa att den reguljära styrkan har legitimitet och är pålitlig för att skapa 

förtroende hos och stöd av lokalbefolkningen. Man måste även erbjuda 

lokalbefolkningen något som inte insurgenterna kan göra, framförallt säkerhet till ett 

bättre liv där rädsla inte är en faktor. Det är även viktigt att separera insurgenterna från 

sina understödjande enheter runt om i landet och i andra länder. Största hotet för den 

reguljära styrkan är att insurgenterna skyddar sig med hjälp av befolkningen där de 

viktiga faktorerna att arbeta efter är; motivering, förebyggande, följa lagar, säkerhet hos 

lokalbefolkningen, förtroende och bevis.  

 

3.7. Arbeta efter lagar och förordningar 

Att en reguljär styrka skall följa lagar och förordningar borde vara självklart, annars kan 

de inte skapa förtroende, som måste finnas för att skapa legitimitet för staten och den 

reguljära styrkan. Insurgenterna kommer göra allt för att motverka detta, i de flesta fall 

genom att skapa en reaktion eller frustration med hjälp av lagen gentemot den reguljära 

styrkan. Under inga omständigheter är det tillåtet att frångå lagar och förordningar.74 

 

Sammanfattning 

Den reguljära styrkan måste följa lagar och förordningar om den skall kunna anses som 

legitim, under inga omständigheter får dessa frångås. 

 

3.8. Inhämta och integrera information 

I upprorsbekämpning är informationsinhämtning viktigare än våld. God 

informationsinhämtning är bland det viktigaste för att kunna bekämpa insurgenterna.75 

Utan information kan operationer anses som bortkastade, såväl resursmässigt och som 

tidsmässigt, vilket i sin tur kan leda till att lokalbefolkningens förtroende minskar. Till 
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en början är det svårt att inhämta information när insurgenterna lever bland 

lokalbefolkningen.76  

 

Information måste inhämtas från och spridas till alla led i organisationen, som till 

exempel militären, polisen och civila organisationer. En normalbild skapas genom att 

man inhämtar information dag för dag och sedan väger in dessa till en generell bild av 

hur ett visst områdes rutiner ser ut. Denna normalbild måste hela tiden följas upp 

genom en kontinuerlig övervakning i området. Detta är tids- och resurskrävande, men är 

viktigt för att kunna upptäcka insurgenternas verksamhet och vanor. För att inte börja 

om varje gång en ny enhet kommer till området är det mycket viktigt att ha en 

välplanerad och välfylld överlämning mellan enheterna.77 

 

För att kunna bearbeta all information som inhämtas måste man sätta upp särskilda 

enheter enbart för detta. Dessa enheter skall bearbeta, analysera och lokalisera mönster 

och tendenser mellan rapporter för att kunna urskilja likheter och olikheter som kan 

vara svåra att upptäcka.78 Att inhämta information från lokalbefolkningen är en av de 

viktigaste delarna i upprorsbekämpning. Om lokalbefolkningen har förtroende för den 

reguljära styrkan ger den dessutom lättare ut information.79 

 

Sammanfattning 

Informationsinhämtning är viktigare än våld inom upprorsbekämpning. Informationen 

måste spridas på alla nivåer och i alla led. Normalbilder måste skapas så fort som möjligt 

när den reguljära styrkan har etablerat sig i områdena. Vidare måste det även finnas 

enheter som enbart sysslar med analys och bearbetning av informationen som inhämtas. 

 

3.9. Förbereda för närvaro under en längre tid 

Planering 

Upprorsbekämpning är tidskrävande. Planering är därför viktigt för att inte ta 

förhastade beslut grundade på små vinster i operationen. Det är viktigt att ha en större 

plan, som de små operationerna skall leda till. För att nå framgång under en längre tid är 

det viktigt att fokusera på ekonomin och de sociala aspekterna hos lokalbefolkningen 

samt försvåra insurgenternas politiska påverkningar. Det är även viktigt att resurser och 

styrkor finns tillgängliga för detta. En långtidsplanering måste finnas för att i så hög grad 

som möjligt kunna täcka dessa områden:80 

 

- Säkerhetsmässig planering/omstrukturering 

- Utvecklingen av lagar och förordningar 
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- Utveckling av statens kapacitet 

- Ekonomisk utveckling 

- Sociala utvecklingsprogram; utbildning och hushåll 

 

Tillvägagångssätt 

Varje insats måste ses som långvarig och varje rotation, när en ny enhet kommer till 

området, måste ses som en del av lösningen av upproret. Ingen enskild chef kommer 

under just sin vistelse att kunna lösa upproret. Det är viktigt att alla ser detta och 

arbetar mot de långsiktiga målen tillsammans.81 Inte förrän staten har medlen, styrkan 

och uthålligheten för att upprätthålla säkerheten kommer lokalbefolkningen aktivt 

stödja den.82 

 

Sammanfattning 

Planering är mycket viktigt i upprorsbekämpning, det måste finnas en större plan som 

de små operationerna skall leda mot. För att kunna genomföra planen är det viktigt att 

resurser och styrkor finns tillgängliga, där varje insats måste ses som långvarig och varje 

enhet måste se sin del i den stora planen. 

 

3.10. Förstå och anpassa 

Den reguljära styrkan måste snabbare anpassa sig efter kraven som upprorsbekämpning 

ställer kontra ett konventionellt krig. Insurgenterna, som oftast är en lågteknologisk 

motståndare, är väldigt anpassningsbara och kommer söka varje möjlighet att hitta 

brister i den reguljära styrkans säkerhet, rutiner, taktiker och utrustning. Detta kan man 

förhindra genom att förstå och anpassa sin verksamhet och sitt utförande.83 

 

Utbildning 

För att skapa förtroende hos lokalbefolkningen är det viktigt att förstå dem. Den 

kunskapen kommer inte enbart från tidigare insatser utan även från utbildning före 

insatsen, till exempel vid en högskola eller liknande. Det är viktigt att göra rätta redan 

från början av insatsen och minimera de fel som kan tänkas uppstå. Felbedömningar kan 

skapa stora problem och upproret kan ta längre tid än nödvändigt.84 

 

Träning 

Upprorsbekämpning kräver en hög kvalité och expertis hos den reguljära styrkan. De 

måste vara skickliga militärer men även ha förståelse för insurgenterna och se de olika 

kulturella skillnadera samt förstå medias roll och kunna inhämta information genom 

lokalbefolkningen. Alla insatser ser inte likadana ut och kräver därför olika 

förberedelser. Det är viktigt att de som handhar utbildningen innan insatsen använder 
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sig av rätt utbildning redan hemma. Utbildningen skall inte enbart fokusera på militär 

verksamhet utan skall var ett samspel mellan nuvarande och tidigare erfarenheter för 

att man hela tiden skall vara uppdaterad om insurgenternas taktik och teknik. Det måste 

även finnas förutsättningar för att träna under insatsen.85 

 

Omedelbara åtgärder 

Även om den reguljära styrkan är skicklig inom den militära verksamheten märker 

insurgenterna att det kan ta lång tid för dem att anpassa sig till nya hot. Så länge man 

inte taktiskt och tekniskt anpassat sig till hotet kommer insurgenterna att ha ett övertag. 

De som möter dessa nya hot i insatsen måste hela tiden leva efter ”Förstå och anpassa”. 

Genom att hela tiden vara uppdaterad och informera varandra om taktiker och tekniker 

kommer effektiviteten hos de reguljära styrkorna att öka.86 

 

Analys och bearbetning 

De omedelbara åtgärderna är vanligen bara ett temporärt sätt att lösa problemet på. 

Därför krävs det analysering och bearbetning av de nya taktikerna och teknikerna i syfte 

att se till att dessa även fungerar under en längre tid. Analysering är också viktigt för att 

kunna se olika tendenser hos insurgenterna.87 

 

De reguljära styrkorna måste hela tiden planera, utvärdera sin taktik och hitta rutiner 

hos lokalbefolkningen och insurgenterna för att kunna möta alla nya hot. De måste även 

kunna förstå problemen och anpassa sig så snabbt som möjligt.88 

 

Sammanfattning 

Insurgenterna är oftast mycket anpassningsbara och därför ställs det högre krav på den 

reguljära styrkan i upprorsbekämpning än i ett konventionellt krig. Därför måste den 

reguljära styrkan hela tiden leva efter ”Förstå och anpassa” där fyra delar kommer in; 

utbildning, träning, omedelbara åtgärder samt analys och bearbetning. 
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4. ANALYS 

I det här avsnittet analyseras Storbritanniens COIN doktrin med utgångspunkt från 

Galulas åtta steg. 

 
4.1. Förgöra eller förvisa insurgenterna  

I det första skedet har Storbritanniens COIN doktrin och Galulas teori samma åsikt om 

vad som måste ske för att kunna fortstätta återuppbyggnaden av landet. Båda hävdar 

inledningsvis att det direkta hotet från insurgenterna mot lokalbefolkningen måste 

neutraliseras. Detta kommer att ta tid och är inget som kan ske omedelbart.  

 

Storbritannien har samma åsikt som Galula i det här steget, dock inte riktigt samma 

upplägg. Storbritannien vill att man redan innan insatsen har genomfört större 

förberedelser, framförallt planering av den politiska organisationens reform och vilka 

politiska mål som skall uppnås. Både Storbritannien och Galula är överrens om att den 

militära verksamheten är dominerande i insatsens tidiga skede och att inriktningarna 

för de militära operationerna måste styras av de politiska målen för att uppnå bäst 

effekt. 

 

Storbritannien har dessutom en annan syn på det inledande skedet som Galula inte 

berör i sin teori. Storbritannien anser att det är viktigt att förstå de geografiska och 

kulturella aspekterna redan före insatsen för att inte hamna i konflikt med 

lokalbefolkningen i det inledande skedet. De vill även att utbildning och träning skall ske 

i hemlandet innan insatsen såväl militärt, språkligt och kulturellt, gärna genom inhemsk 

medverkan. Storbritannien menar att bakgrundsfakta om landet, träning och utbildning 

redan innan insatsen är mycket viktigt. Det som Storbritannien ser som viktigt i denna 

utbildning är religion, kulturella aspketer, sociala nätverk och seder samt makt och 

auktoritet. Storbritannien lägger mer kraft på det förberedande skedet i jämförelse med 

vad Galula gör. 

 

”[…] Knowledge like this cannot be built up overnight; no period of preparation and 

planning can be too long, or start too soon.”89 

 

Storbritannien menar även att alla enheter inom alliansen måste arbeta tillsammans 

mot samma politiska mål. Detta involverar även icke statliga organisationer. Den 

reguljära styrkan måste ha nära kontakt med staten då den kan vara huvudorsaken till 

upproret och insurgenter kan förekomma inom den. Även Galula anser att 

upprorsbekämpning är något man hanterar tillsammans och att de militära medlen 

måste vara styrda av de politiska målen. 

 

Både Storbritannien och Galula påtalar också vikten av att sprida information på alla 
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nivåer inom organisationerna. Alla måste förstå de politiska målen och att de taktiska 

åtgärderna kan ha strategisk betydelse. Om alla har förståelse för de politiska målen 

kommer det även att underlätta arbetet med att lösa upproret och den reguljära styrkan 

kommer lättare att förstå sina befogenheter och begränsningar.  

 

En intressant aspekt som Storbritannien belyser är vilka avsikter lokalbefolkningen har 

med upproret. De ställer sig frågor om vad lokalbefolkningens syfte är och vad de vill 

uppnå under och efter upproret. Storbritannien menar att en individs intresse kan skilja 

sig helt från någon annans. Ett missnöje hos en grupp individer kan vara anledning till 

att upproret inleddes. Detta har Storbritannien sammanställt i fem frågor som de anser 

måste besvaras vilket Galula inte berör i sin teori. 

 

4.2. Införandet av den reguljära styrkan 

I ett tidigt stadie anser Storbritannien att det kan vara svårt att hitta en balans mellan 

militära operationer mot insurgenter och samtidigt upprätthålla säkerheten för 

lokalbefolkningen, vilket även är något som återfinns i Galulas teori. Både Storbritannien 

och Galula anser att inriktningen för insatsen i detta skede måste bytas från 

insurgenterna till lokalbefolkningen och att den reguljära styrkan inte får bindas till 

enbart militär verksamhet. Det centrala måste vara att skydda lokalbefolkningen och 

inte enbart skydda sig själva. Storbritannien uttrycker att det är viktigt att den reguljära 

styrkan visar militär styrka men att upproret inte kommer lösas genom att enbart vara 

militärt stark.  

 

För att den reguljära styrkan skall få lokalbefolkningens förtroende anser Storbritannien 

och Galula att det är viktigt att de bor bland lokalbefolkningen. Detta är ett enkelt sätt att 

skapa förtroende för den reguljära styrkan och samtidigt upprätthålla säkerheten.  

 

Storbritannien är tydlig med att inte använda mer våld än nödvändigt. Avsikten är 

odiskutabel, den reguljära styrkan får inte använda mer våld än vad som krävs för att 

uppnå de militära målen. Detta är något som Storbritannien har som en tydlig punkt i sin 

doktrin och något som Galula inte berör. 

 

4.3. Kontakt med och kontroll av lokalbefolkningen 

Det här steget går att direkt översätta till ett steg i Storbritanniens COIN doktrin. De har 

valt att kalla steget ”Etablera förtroende hos och stöd av lokalbefolkningen”.  

 

Både Storbritannien och Galula är överrens om att det är politiken som måste 

prioriteras. Staten måste vinna förtroende hos lokalbefolkningen för att få stöd av dem. 

Ett sätt att mäta framgång i upproret är baserat på hur stort stöd och förtroende man 

har hos lokalbefolkningen enligt Storbritannien.  

 

Storbritannien anser att den reguljära styrkan måste hjälpa lokalbefolkningen med de 
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resurser som de har tillgängliga, vilket även Galula kommenterar som en viktig punkt i 

sin teori. För staten och den reguljära styrkan finns det flera fördelar med att reparera 

byar. Den direkta fördelen blir att lokalbefolkningen får förtroende för dem och det visar 

på legitimitet samtidigt som man indirekt kan öka hållbarheten av vägar och broar vilket 

även ökar framkomligheten i området för lokalbefolkningen och den reguljära styrkan. 

En av fördelarna man får av att ha förtroende och stöd hos lokalbefolkningen är att det 

blir enklare att inhämta information från dem. Detta är ett stort problem i ett tidigt 

stadie av insatsen när förtroendet och stödet inte finns samt att insurgenterna då lever 

bland lokalbefolkningen enligt både Storbritannien och Galula. Storbritannien värderar 

informationsinhämtning som viktigare än våld i kampen mot insurgenterna. Utan 

information kan operationer anses som bortkastade både resursmässigt och tidsmässigt. 

 

Enligt Storbritannien är den reguljära styrkans största problem att insurgenterna lever 

och skyddar sig med hjälp av lokalbefolkningen. Samtidigt måste man visa militär kraft 

för att inte tappa trovärdigheten. Den reguljära styrkan måste vara förtroendeingivande 

och samtidigt upprätthålla säkerheten för lokalbefolkningen. Storbritannien anser att 

allt som kan ses negativt kommer insurgenterna utnyttja för att vinna tillbaka 

lokalbefolkningen.  

 

Kontrollen, enligt Storbritannien, kommer genom att man försöker separera 

lokalbefolkningen från insurgenterna psykologiskt. Insurgenterna har ett verktyg som 

den reguljära styrkan aldrig kommer ha vilket är våld. Storbritannien anser att våldet 

förstås inte är något som lokalbefolkningen vill vara en del av. Lösningen på det är att 

erbjuda ett bättre liv för lokalbefolkningen politiskt, ekonomiskt och socialt. 

Storbritannien och Galula är överrens om att man skall skapa en normalbild över 

området. Enligt Storbritannien får man fram en normalbild genom patrullering, 

samverkan och övervakning. Detta är en tidskrävande och resurskrävande process som 

kommer vara väldigt lönsam för att förstå insurgenternas verksamheter och vanor enligt 

Storbritannien.  

 

4.4. Förgöra insurgenternas politiska organisation 

I detta steg beskriver Galula ingående hur man skall förgöra insurgenternas politiska 

organisation medan Storbritannien beskriver förloppet mer övergripande och på en 

strategisk nivå. De är båda överrens om att den reguljära styrkan måste få bort 

insurgenternas politiska organisation för att staten skall kunna fortsätta sin process.  

 

Storbritannien och Galula är överrens om att det är viktigt att staten själv driver den här 

processen. De anser att det i stora drag är en polisiär verksamhet men framförallt ges 

staten samtidigt chansen att hävda sin auktoritet. Detta är ett utmärkt tillfälle för staten 

att visa att de kan ansvara för säkerheten i landet med stöd av de lokala myndigheterna i 

områdena.  

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-28 29 (39) 
Robin Grönholm Hedén  
OP/TA 09-12 
 

I ett tidigt stadie anser Storbritannien att den reguljära styrkan skall fokusera på de 

områden där insurgenterna har minst inflytande och lokalbefolkningen är mest positiv 

till dem. Storbritannien menar att det då är lättare att utveckla staten, dess politiska 

delar samt att etablera de lokala myndigheterna i samhället. Syftet är att låta staten visa 

sin styrka i dessa områden och ge lokalbefolkningen ett första steg mot ett bättre liv 

utan våld.  

 

Målet med detta steg är enligt Storbritannien att visa lokalbefolkningen att den reguljära 

styrkan är starkare än insurgenterna. Framförallt att den kan ge lokalbefolkningen den 

säkerhet och trygghet i sin tillvaro som de behöver för att skapa förtroende samt aktivt 

stödja staten. Den reguljära styrkan och staten måste visa sig så starka att 

lokalbefolkningen, andra organisationer och insurgenterna tror att upproret inte 

kommer att kunna drivas längre.  

 

Storbritannien uttrycker också ett behov av att separera insurgenterna från deras 

understöd. De hävdar att insurgenterna måste ha en logistisk kedja som involverar till 

exempel rekrytering, träning, informationsinhämtning och förnödenheter som mat och 

ammunition. Detta går även att koppla mot insurgenternas politiska organisationer, 

vilka Galula menar är dolda inom lokalbefolkningen där insurgenterna lokalt kan 

kontrollera dem och inhämta information från dem. Storbritannien anser att detta är ett 

problem framförallt då det gäller att gripa dessa individer. När de skall gripas måste den 

reguljära styrkan vara medveten om hur detta skall ske samt om det kommer skada 

lokalbefolkningen på något sätt. Som Galula och Storbritannien varit inne på så kommer 

insurgenterna att utnyttja alla misstag som den reguljära styrkan begår. Det viktigaste är 

att man har stöd av lagen vid alla omhändertaganden av samt operationer mot 

insurgenterna.  

 

4.5. Lokala val 

Storbritannien är överrens med Galula att staten måste kunna styra sina myndigheter, 

ha egna ledare i områdena och upprätthålla lag och ordning utan större hjälp från den 

reguljära styrkan. Insatsens strävan är att staten skall ha förmågan att lösa allt detta när 

upproret är över. De lokala ledarna i områdena måste vara inflytelserika och ha stöd av 

lokalbefolkningen. Dessa ledare har ett stort ansvar för att den reguljära styrkans och 

statens vilja framförs. Storbritannien har en lite annorlunda syn på det här steget än 

Galula. De menar att ledarna måste finnas eller utses redan från början i insatsen och 

inte i ett senare skede som Galula anser i sin teori. Däremot ser både Storbritannien och 

Galula det som viktigt med ledare i områdena och något som den reguljära styrkan 

måste engagera sig i för att staten och framförallt områdena skall kunna fortsätta sin 

utveckling.  

 

4.6. Testa de lokala ledarna 

Galula har valt att presentera detta som ett eget steg i sin upprorsbekämpning teori 
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medan Storbritannien menar att staten skall testas från början till slut. De båda är 

överrens om att det är staten själv som måste ta hand om landet och framförallt 

lokalbefolkningens säkerhet. Upproret kommer aldrig att ta slut om inte staten kan visa 

att den är auktoritär och legitim samt kan erbjuda lokalbefolkningen ett bättre liv än vad 

insurgenterna, Storbritannien hävdar att staten inte kommer få något stöd och 

förtroende om detta erbjudande inte finns. Alla områdena i landet måste involveras 

eftersom de lokala ledarna är statens länk till lokalbefolkningen. De lokala ledarna är det 

första steget i återuppbyggnaden och processen mot att få ett slut på upproret. 

Storbritannien och likaså Galula hävdar att det ligger ett stort ansvar hos de ledare som 

väljs ut för att staten skall kunna få förtroende och stöd hos lokalbefolkningen. Om 

ledarna inte är tillräckligt starka kommer heller inte staten att bli det. En organisation är 

aldrig starkare än sin svagaste länk, något som Galula är tydligare med än 

Storbritannien. Galula ger en uppfattning om hur han vill hantera ledarna medan 

Storbritannien är vagare. De är båda överrens om att ledarna måste ta sina uppdrag och 

uppgifter på allvar och fortsätta utveckla statens förtroende. I de områden där 

insurgenterna inte längre har närhet till lokalbefolkningen måste ledarna ta sitt ansvar 

och fortsätta sprida denna framgång vidare. Storbritannien är tydlig med ledarna och 

lokalbefolkningen tillsammans måste sprida budskapet att man som kollektiv kan 

motarbeta insurgenterna och att det finns möjligheter till ett bättre liv för samtliga.  

 

4.7. Organisera ett förbund 

Galula är väldigt tydlig med att ett förbund måste skapas mellan områdenas ledare som 

sedan sammanlänkar dem med staten. De lokala ledarna är isolerade till sina områden 

och därför krävs det ett förbund för att sammanlänka alla områdena. Storbritannien har 

ingen plan för detta i sina steg men de är väl medvetna om att en allians är viktig för att 

staten skall få så bra stöd som möjligt. Det Storbritannien menar med en allians är att 

det är viktigt att alla arbetar tillsammans för att lösa upproret. Detta innefattar givetvis 

även de lokala organisationerna, myndigheterna, informationsinhämtning och 

informationsöverspridning. För att kunna arbeta tillsammans måste alla arbeta mot 

samma mål och ha samma uppfattning om vad som händer. Storbritannien menar att det 

krävs en större organisation bakom ledarna för att lösa upproret och för att ge säkerhet 

och trygghet till lokalbefolkningen, vilket även Galula instämmer i.  

 

4.8. Vinna över eller undertrycka de sista insurgenterna 

Galula har en plan för hur man skall få bort de sista insurgenterna medan Storbritannien 

valt att presentera en inriktning på förberedelser för en längre närvaro i landet samt, det 

sista steget i deras doktrin, förstå och anpassa, där det centrala är att etablera och 

integrera den dagliga verksamheten. Både Storbritannien och Galula poängterar att den 

reguljära styrkan måste försöka fördriva eller förgöra även de sista insurgenterna. 

Storbritannien ser det som en psykologisk process genom alla sina steg medan Galula 

vill göra det på ett mer fysiskt sätt. Båda är överrens om att detta kommer att vara 

tidskrävande.  
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Storbritannien anser att informationsinhämtning är viktigare än våld i 

upprorsbekämpning, detta för att kunna motarbeta insurgenterna. Utan information kan 

operationer anses som bortkastade både resursmässigt och tidsmässigt, vilket i sin tur 

kan leda till att lokalbefolkningen tappar förtroendet. Storbritannien och Galula ser dock 

ett problem med informationsinhämtning i ett tidigt stadie, då lokalbefolkningen inte 

har något förtroende för den reguljära styrkan, vilket leder till att de inte vågar ge ut 

någon information om insurgenterna.  

 

Storbritannien vill så fort som möjlig komma fram till en normalbild. Syftet med detta är 

att inte behöva börja om på nytt varje gång en ny enhet kommer till området. Därför är 

det viktigt med en välplanerad och välfylld överlämning mellan insatserna och 

enheterna. 

 

Storbritannien är tydlig med att speciella enheter måste finnas för att bearbeta 

informationen som inhämtas. Dessa enheter skall bearbeta och lokalisera centrala delar 

i informationen för att framförallt upptäcka mönster, tendenser och likheter mellan 

rapporter.  

 

Storbritannien och Galula är båda överrens om att informationsinhämtning från 

lokalbefolkningen är en viktig del av upprorsbekämpning. Om lokalbefolkningen har 

förtroende för den reguljära styrkan så har den normalt också förtroende för att ge ut 

information.  

 

Vidare vill även Storbritannien att planering skall vara en del av etableringen av en 

längre närvaro. Storbritannien pekar på att upprorsbekämpning är tidskrävande och att 

planering därför är viktig för att inte felaktiga beslut skall tas i insatsområdet. Genom att 

ha en större plan, som de små operationerna skall leda till, kan detta minimeras enligt 

Storbritannien. Detta håller även Galula med om, då han menar att de militära 

operationerna måste styras av de politiska målen. Storbritannien har samma åsikt som 

Galula, då de hävdar att den reguljära styrkan måste fokusera på de ekonomiska och 

sociala aspekterna hos lokalbefolkningen samt förhindra insurgenternas politiska 

påverkan för att nå framgång i upproret under en längre tid. Det är även viktigt att 

resurser och styrkor finns tillgängliga under hela detta skede. Storbritannien går 

djupare in på den långsiktiga planeringen i jämförelse med Galula. 

 

Förstå och anpassa 

Storbritannien ser det också som viktig under större delar av upprorsbekämpningen, 

vilket också har fått ett eget steg i deras doktrin, är ”Förstå och anpassa”. Med det menar 

de att upprorsbekämpning ställer högre krav på anpassning från den reguljära styrkan 

än ett vad ett konventionellt krig gör. Insurgenterna är oftast lågteknologiska men 

väldigt anpassningsbara. De letar hela tiden efter brister i till exempel säkerhet, 
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rutinbaserat beteende, taktik och utrustning hos den reguljära styrkan.  

 

Storbritannien har valt att dela upp ”Förstå och anpassa” i fyra steg, utbildning, träning, 

omedelbara åtgärder samt analys och bearbetning.  

 

Utbildning 

För att skapa förtroende hos lokalbefolkningen är det viktigt att förstå dem menar 

Storbritannien. De hävdar också att kunskap om detta kommer inte enbart från praktisk 

erfarenhet från området i sig, utan även genom utbildning innan insatsen på en högskola 

eller liknande. Detta är något som Galula inte tar upp under sina steg. Det Storbritannien 

vill belysa med detta är att man minimerar de fel och problem som kan uppstå redan 

från början. Om man gör fel kan det skapa stora problem och upproret kan ta längre tid 

att lösa. Genom utbildning hemma kan detta förhindras.  

 

Träning 

Storbritannien och Galula är överrens om att det krävs mer än bara militär kunskap för 

att lösa ett uppror. Storbritannien anser att den reguljära styrkan måste vara skicklig 

inom den militära verksamheten, men att man även måste förstå insurgenterna och den 

kulturella delen av insatsen samt förstå medias roll och kunna inhämta information 

genom lokalbefolkningen. Vidare uttrycker Storbritannien ett problem då de menar att 

alla insatser inte ser likadana ut och att de därför kräver olika förberedelser. Det är 

viktigt att de som sköter utbildningen inför insatsen använder sig av rätt utbildning 

redan hemma. Det är ett samspel mellan utbildare och tidigare erfarenheter för att hela 

tiden vara uppdaterad angående insurgenternas taktik och teknik. Storbritannien lägger 

också vikt vid att det måste finnas utrymme för att träna även under insatsen. All träning 

före, under och efter skall inte enbart fokusera på militär verksamhet vilket Galula också 

anser i sin teori.  

 

Omedelbara åtgärder 

Även om den reguljära styrkan är skicklig på den militära verksamheten, märker 

insurgenterna att det tar längre tid för dem att anpassa sig till nya hot. Så länge man inte 

taktiskt och tekniskt anpassat sig till hotet kommer insurgenterna ha ett övertag. I de 

flesta fall kommer dessa nya hot att bemötas på de taktiska nivåerna och borde därför 

även lösas av dem. De som möter dessa nya hot i insatsen måste hela tiden leva efter 

devisen förstå och anpassa sig. Genom att hela tiden vara uppdaterad gällande dessa 

taktiker och tekniker kommer effektiviteten hos de reguljära styrkorna även att öka.  

 

Analys och bearbetning 

Storbritannien poängterar också att det är viktigt med analys och bearbetning. Galula 

talar mest om analysering och bearbetning av information inom den militära 

verksamheten, men Storbritannien har tagit detta ett steg längre och menar att det är 

viktigt i alla delar av organisationen. De omedelbara åtgärderna är vanligen bara ett 
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temporärt sätt att lösa problemet. Därför menar Storbritannien att det krävs en analys 

och bearbetning av de nya taktikerna och teknikerna i syfte att anpassa dessa till att 

fungera under en längre närvaro. De vill också att man använder analys för att hitta nya 

tendenser hos insurgenterna.  

 

Avslutningsvis skriver Storbritannien att de reguljära styrkorna inom 

upprorsbekämpning hela tiden måste planera, utvärdera sin taktik och hitta rutiner hos 

lokalbefolkningen och insurgenterna för att kunna möta dessa nya hot och förstå och 

anpassa sig så snabbt som möjligt. Detta är något som Galula inte är lika tydlig med i sin 

teori, framförallt när det gäller att utvärdera sin egen taktik och bemöta de nya hoten 

som uppstår utifrån sitt eget agerande.  

 

”An effective counterinsurgent force is a learning organisation. Insurgents constantly shift 

between military and political phases and approaches. In addition, networked insurgents 

constantly exchange information about their enemy’s vulnerabilities – including with other 

insurgents in distant theatres. A skillful counterinsurgent is able to adapt at least as fast as 

the insurgents.”90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Ministry of Defence, 2009, kap. 3, s. 20, FM 3-24 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I det här avsnittet besvaras frågeställningen i uppsatsen och en avslutande diskussion 

om resultatet samt förslag till vidare forskning inom ämnet presenteras. 

 
5.1. Resultat analys 
Är Storbritanniens COIN doktrin i samklang med Galulas teori inom 

upprorsbekämpning? 

 

Storbritanniens COIN doktrin är i samklang med Galulas teori om upprorsbekämpning. 

Stora delar av Storbritanniens doktrin är lik Galulas teori, men de är inte uppbyggda på 

samma sätt, vilket kan bero på ny erfarenhet och utveckling inom upprorsbekämpning. 

Stegen som Galula använder sig av i sin teori finns med i Storbritanniens COIN doktrin 

men är inte återgivna på samma sätt. Delar av stegen går att återfinna i deras doktrin 

men de går inte att koppla steg mot steg i Galulas teori. Teorier och doktriner om 

upprorsbekämpning från Galulas tid borde idag vara vara mer utvecklade, då det 

genomförts upprorsbekämpning flera gånger sedan dess.  

 

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan dessa två? 

 

- Likheter 

Storbritannien och Galula är överrens i stora drag, om vad som måste genomföras och 

uppnås inom upprorsbekämpning. Storbritannien och Galula anser att skyddandet av 

lokalbefolkningen och vinnandet av deras förtroende är det viktigaste inom 

upprorsbekämpning. Om man inte har förtroende hos och stöd av lokalbefolkningen så 

kommer heller aldrig upproret kunna bekämpas. De anser att man måste hjälpa 

lokalbefolkningen med de resurser man har för att få deras förtroende och tillit. Båda 

anser också att staten spelar en stor roll i upproret. Staten måste organisera sig, finna 

sina allierade och skapa en större organisation som kan stödja ledarna i områdena för 

att upproret skall lösas. Storbritannien och Galula poängterar också hur viktigt det är att 

få bort insurgenternas politiska organisationer för att staten skall kunna återuppbyggas. 

 

Storbritannien och Galula är överrens om att de politiska målen måste uppnås för att 

upproret överhuvudtaget skall lösas. De är även mycket tydliga med att det är staten 

som på egen hand måste ha förmåga att hantera landets säkerhet för att 

lokalbefolkningen skall stödja dem istället för insurgenterna och återta makten i landet. 

De är överrens om att den militära verksamheten måste styras av de politiska målen och 

att politiken står i centrum för alla operationer. De anser också att 

informationsöverspridning måste ske inom alla led i upprorsbekämpning. 

Storbritannien och Galula anser att det krävs mer än enbart militära kunskaper av den 

reguljära styrkan för effektiv upprorsbekämpning. 

 

- Skillnader 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-28 35 (39) 
Robin Grönholm Hedén  
OP/TA 09-12 
 

Storbritannien är tydlig med att det måste finnas ett steg redan före insatsen där 

planering, utbildning och träning är de centrala delarna. De ser fyra områden som 

särskilt viktiga. Före insatsen skall utbildning ske avseende; religion, kultrullera 

aspekter, sociala nätverk och seder samt makt och auktoritet. En annan tydlig skillnad är 

att Storbritannien anser att den reguljära styrkan även måste uppdatera sina egna 

taktiker under upproret samt ha förmåga att förstå och anpassa sig efter insurgenternas 

taktik. De har ett eget steg för detta som de kallar ”Förstå och anpassa” som tydligt 

beskriver hur detta måste genomföras och hanteras. 

 

Det sista steget i Galulas teori, ”Vinna över eller undertrycka de sista insurgenterna”, går 

inte riktigt att återfinna i Storbritanniens doktrin, men i vissa stycken kan man utläsa 

detta. Istället lägger Storbritannien större vikt vid att planera för en längre närvaro med 

utbildning, träning, förståelse och anpassning. Dessa processer är något som Galula 

nästintill helt har utelämnat men som borde anses som mycket viktiga enligt 

Storbritannien.  

 

En annan skillnad är att Storbritannien vill ta reda på varför lokalbefolkningen är 

missnöjda. De ställer en rad frågor rörande lokalbefolkningens syfte, vad missnöjet 

beror på och vad staten aktivt gör för att motverka detta. Dessa frågor anser de viktiga 

att få svar på. De är även mycket tydliga med att man inte får utnyttja mer våld än vad 

som behövs för att lösa en uppgift, vilket även är en återkommande punkt i 

Storbritanniens doktrin.   

 

Storbritannien uttrycker ett stort behov av gemensamma mål och samarbete mellan alla 

parter i upproret. Galula anser också i sin teori att det är viktigt med ett samarbete men 

inte lika tydligt som i Storbritanniens. De anser att det måste finnas ett samarbete i alla 

led inom organisationen den reguljära styrkan, militära organisationer, statliga 

organisationer, icke statliga organisationer och ledarna. Detta är något som Galula inte 

är lika tydlig med, då han framförallt argumenterar för ett samarbete mellan staten och 

ledarna i områdena.  

 

Storbritannien lägger heller inte lika stor vikt vid ledarna under ett specifikt steg, som 

Galula har under två av sina steg nämligen ”Lokala val” och ”Testa de lokala ledarna”. 

Ledarna är något som Storbritannien anser måste finnas i områdena från början. De 

måste testas omgående för att snabbt få reda på om de är dugliga. 

 

Storbritannien har en mer långsiktig planering i jämförelse med Galula. De har fem 

områden som detta omfattar; förstå och anpassa, utbildning, träning, omedelbara 

åtgärder samt analys och bearbetning. De anser även att information är viktigare än våld 

samt att analys och bearbetning av information är mycket viktig. Storbritannien hävdar 

att det måste finnas speciella enheter i insatsen som enbart arbetar med detta. 
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Finns det någon/några tydliga tendenser avseende upprorsbekämpning i 

Storbritanniens COIN doktrin som skiljer sig från Galulas teori? 

 

De tydliga tendenserna i Storbritanniens COIN doktrin jämfört med Galulas teori är att 

Storbritannien har ett mer övergripande perspektiv och går inte lika djupt in på hur 

saker och ting skall genomföras. Storbritanniens doktrin är inte lika specifik angående 

hur saker skall lösas, utan förklarar mer vad som behöver göras och inom vilka ramar 

detta kan genomföras. Galulas teori är på en mer handgriplig nivå, där hans steg skall 

följas exakt från början till slut och om detta sker så kommer upproret också lösas.  

 

Det är tydligt i Storbritanniens doktrin att de lägger mer energi på det förberedande 

skedet och det som sker redan innan insatsen dessutom planerar de för en längre 

närvaro. De har även utvecklat de politiska enheternas involvering i upproret. Målet 

med hela operationen skall sammanställas och samordnas mellan alla inblandade 

parter. Storbritannien anser också att alla uppror är olika och att utbildning innan 

insatsen är en framgångsfaktor.  

 
5.2. Avslutande diskussion 

Det tydligaste tecknet på utveckling inom upprorsbekämpning ser man på att 

Storbritannien beskriver ett problem där de menar att varje insats inte ser likadan ut 

och därför kräver olika förberedelser.91 Då de inriktar sig speciellt på det förberedande 

skedet före insatsen, planering av en längre närvaro och planering av den politiska 

reformen i jämförelse med Galula. 

 

Det är viktigt att erfarenheter tas från egna händelser, upplevelser och historiska 

händelser om man skall ta fram en doktrin. Det är även viktigt att vara väldigt selektiv 

med vilka erfarenheter man väljer, hur man hanterar dessa och hur man sedan skall 

anpassa sin doktrin efter dessa erfarenheter. Eftersom teknologin förändras och 

upprorets karaktär kan vara olika från uppror till uppror. Ett uppror för 50 år sedan 

kanske inte alls ser likadant ut som ett uppror idag och upprorens innebörd kan skilja 

sig åt, vilket även är något Storbritannien tar upp i sin COIN doktrin.  

 

Galulas teori om upprorsbekämpning kan fortsätta att vara en del av kurslitteraturen 

vid Officersprogrammet men man borde även se över om det finns modernare teorier 

eller varför inte doktriner som helt skulle kunna byta ut Galula eller som ett 

komplement till honom. Upprorsbekämpning utvecklas hela tiden och man måste därför 

också uppdatera den litteratur som används. Ett uppror är olikartat och 

upprorsbekämpning måste styras av hur insurgenterna agerar eftersom deras 

upprorstaktik kan se olika ut. Detta är även något som Storbritannien anser som ett 

problem med upprorsbekämpning i sin doktrin. Därför måste man också vara mycket 
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försiktig med vilka erfarenheter man väljer att ta med i sin doktrin och hur man väljer ut 

dessa.92 Storbritanniens COIN doktrin är välutvecklad i jämförelse med Galulas teori och 

borde därför vara något som kanske skulle kunna anses som ett komplement till 

Officersprogrammet. 

 

Det finns stora skillnader mellan de moderna upproren och de tidigare som man måste 

tas hänsyn till när man skall utarbeta sin doktrin, vilket även Storbritannien hävdar i sin 

doktrin. I den globala världen idag sprids nyheter fortare än vinden. Telefoner, kameror 

och andra tekniker gör det mycket enkelt att filma, fotografera och spela in ljud, vilket 

har medfört att även upprorsbekämpning har utvecklats.93 Galula hävdar att 

upprorsbekämpning är 80 % politik och 20 % militär.94 Kanske stämmer detta 

fortfarande men det skulle lika gärna kunna vara 100 % politik, då allt som händer i den 

militära verksamheten faktiskt har politisk betydelse, särskilt nu när allt kan spridas så 

oerhört snabbt.95 Därför är det även viktigt att dessa doktriner inte är självklara 

lösningar för hur man skall hantera ett uppror, utan en vägledning för hur man kan 

genomföra det, vilket även är en tydlig skillnad mellan Storbritanniens COIN doktrin och 

Galulas teori om upprorsbekämpning. 

 

5.3. Förslag till vidare forskning 

Om Sverige skall ta fram en egen COIN doktrin är det intressant att fortsätta liknande 

undersökningar på doktriner och teorier för att få ett så brett underlag som möjligt till 

detta arbete. Det skulle även vara intressant att undersöka om doktriner eller teorier 

följs, till exempel i Irak eller Afghanistan och hur de tillämpas i verkligheten. En annan 

intressant fråga skulle kunna vara om det är stor skillnad på hur uppror hanteras och 

ser ut idag jämfört med förr? 
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