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Taktik i Malaya konflikten kopplat till Kilcullens 28 artiklar: 
En undersökning om Kilcullens tillämpbarhet på den taktiska nivån i Malaya 
konflikten 1948-1960 
 

Sammanfattning: 

Upprorsbekämpning på taktisk nivå är problematiskt därför att konflikter som kräver sådan 
bekämpning, alltid är unika. Det finns inte heller någon generell teori som leder till 
framgång.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall Kilcullens 28 artiklar går att tillämpa på den 
lyckade upprorsbekämpningen i Malaya.  
 
Metoden som användes är kvalitativ textanalys av britternas taktiska doktrin under 
konflikten, the conduct of anti-terrorist operations in Malaya (ATOM), utifrån Kilcullens 28 
artiklar. Även artiklar skrivna av officerare och soldater under konflikten har använts för att 
ge stöd till påståenden samt för att belysa ifall britterna faktiskt följde sin taktiska doktrin 
eller ej.  
 
Resultatet visar att det inte går att applicera Kilcullens teori på britternas taktiska agerande i 
Malaya. Endast 10 av 28 artiklar var applicerbara.  
 
Författaren drar slutsatsen att Kilcullens 28 artiklar möjligen inte är användbara som 
generella riktlinjer för handlingsalternativ på taktisk nivå. Författaren lyfter emellertid att fler 
studier på andra konflikter behövs för att fastställa påståendet.   
 
Nyckelord: 
Taktik, Malaya konflikten, David Kilcullen, 28 artiklar, Storbritannien, Malaysia, COIN, 
Upprorsbekämpning, The conduct of anti-terrorist operations in Malaya. 
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Tactics in the Malayan Emergency and Kilcullens 28 articles 
A survey of the tactical actions in the Malayan emergency, between 1948 to 1960, viewed 
trhough the theory of David Kilcullens 28 articles. 
 
Abstract: 

Counterinsurgency (COIN) on the tactical level is difficult because these conflicts are always 
unique and there is no theory that generally leads to victory.  
 
The purpose of this study is to analyze if there is a resemblence between Kilcullens 28 
articles and the succesful  COIN of the brittish security forces in the Malayan emergency.  
 
The method that has been used is the qualitativ analysis of documens. The main document 
that has been analyzed is ATOM, the brittish tactical doctrine during the emergency. Articles 
that have been written during the emergency, 1948-1960, by officers and soldiers, have been 
used to to elucidate if the brits actually followed their tactical doctrine or not. 
 
The author concludes that Kilcullens 28 articles might not be useful as general guidelines for 
action at the tactical level. The author highlights, however, that more studies on other 
conflicts are needed to establish the claim. 
 
Key words:  
Malayan Emergency, Tactics, David Kilcullen, 28 articles, twenty eight articles, COIN, 

counterinsurgency, doctrine, Malaya, MCP, 
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1. Problemformulering  
Det som karaktäriserat de senaste två decenniernas konflikter är att de i liten grad har bestått 
av konventionella strider mellan reguljära styrkor.1 Konflikter som inte innehåller 
konventionella strider, mellan reguljära styrkor, är t.ex. av upprorskaraktär.   
 
Att bekämpa ett uppror kan vara mycket problematiskt, ett tydligt exempel på detta är 
Vietnam kriget, 1965-1973, där USA gick förlorande ur konflikten.2 Svårigheterna är tydliga 
även i den nuvarande situationen i Afghanistan där vi ännu inte funnit en bra lösning på 
konflikten. 3 Sverige är delaktiga i International Security Assistance Force (ISAF) som verkar 
i landet. Upprorsbekämpning är svårt även på det teoretiska planer eftersom att det finns 
flertalet teoretiker som beskriver hur man ska gå tillväga för att lyckas och det svåra är att 
bestämma sig för vilken som fungerar bäst. Här följer bara några exempel på författare och 
deras verk som behandlar upprorsbekämpning: David Galula med hans bok 
Counterinsurgency warfare: theory and practise4, Lorenzo Zambernardi med sin artikel 
Counterinsurgency’s Impossible Trilemma5 och David Kilcullen, Twenty eight articles 
Fundamentals of company-level Counterinsurgency.6 
 
På grund av Sveriges medlemskap i ISAF är det av stor vikt att svenska beslutsfattare har god 
kännedom angående idéerna som ligger bakom koalitionens strategi, enligt totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI). 7  Det som ligger till grund för strategin som ISAF nyttjar sig av är 
just upprorsbekämpning, på engelska counterinsurgency (COIN).8 Med detta vill författaren 
trycka på vikten av att forska kring de teorier som finns angående upprorsbekämpning därför 
att de påverkar Sveriges försvarsmakt. Teorier som bevisas vara applicerbara på flertalet 
konflikter kan vara till stor hjälp för beslutsfattare för att de då kan luta sig mot en teori som 
har en generell tillämpbarhet.  

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall Kilcullens, Twenty eight articles Fundamentals of 
company-level Counterinsurgency, är tillämpbara på en lyckad historisk upprorsbekämpning. 

 
Konflikten som författaren har valt som mål för undersökningen är Malaya/Storbritannien 
konflikten mellan 1948 och 1960 därför att den ses som en lyckad upprorsbekämpning.9 Ifall 
Kilcullens artiklar är tillämpbara, på den för Storbritannien i slutändan lyckade 
upprorsbekämpningen, finns det anledning att tro att de kan vara tillämpbara även på andra 
konflikter.  
 
Undersökningen ska ses som en del av en större undersökning som kan svara på ifall 
Kilcullens 28 artiklar är lämpliga som generell teori för taktiskt tillvägagångssätt vid 

                                                 
1

 Harald Håvoll, Erik Reichborn-Kjennerud, Småstaters møte med irregulære trusler– utfordringer og 
konsekvenserfor Forsvaret, sid. 11 
2 Smedberg, Marco (2005), Krigföring – från Austerlitz till Bagdad, sid. 260-271 
3 http://www.foi.se/upload/asia/foir2803.pdf, sid. 4 
4 Galula, David, Counterinsurgency warfare: theory and practise 
5 Lorenzo Zambernardi, Counterinsurgency’s Impossible Trilemma 
6 David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency 
7 http://www2.foi.se/rapp/foir3212.pdf sid. 3 
8 Ibid. 
9 Ibid. sid. 41 
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upprorsbekämpning. Ifall teorin finns lämplig bör teorin användas frekvent som underlag vid 
utbildning av taktiska officerare och soldater inför insats. Detta skulle då leda till mer effekt 
av operationerna i insatsområdet.  
 
För att lyckas med ovanstående hoppas författaren att kommande studenter på FHS fattar 
tycke för tanken och fortsätter att undersöka Kilcullens artiklars applicerbarhet på andra 
konflikter. 

3. Frågeställning 
Kan man applicera Kilcullens 28 artiklar på en lyckad upprorsbekämpning? 
 
Överensstämmer argumenten ifrån de 28 artiklarna med Storbritanniens agerande på taktisk 
nivå under Malaya konflikten? 

4. Tidigare forskning 
Tidigare forskning är bland annat Patrik Dingertz C-uppsats, Kilcullen i Nordirland, David 
Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency (COIN), 
Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, John A. 
Nagls bok Learning to eat soup with a knife och Anthony Short, insurrection in malaya.  
 
En av de frågeställningar Dingertzs hade i sin C-uppsats löd: 
  

”I vilken omfattning är David Kilcullens teorier kring upprorsbekämpning tillämpliga på 
en inom-europeisk, inomstatlig konflikt likt Nordirland?”10 
 

Han kom fram till att de var tillämpbara på konflikten i Nordirland och genom detta visar han 
att Kilcullens teori var tillämplig på en konflikt som skiljde sig ifrån den som teorin 
ursprungligen var skriven för, både vad avser konflikens karaktär och geografiska läge. 11,12 
Dingertz kom även fram till att, desto fler av Kilcullens punkter som överensstämde, desto bättre 
blev slutläget.13 I stycket förslag på fortstatt forskning föreslår han att: 
 

”[…]individen fortsätter med att pröva Kilcullens teori på ett annat geografiskt område, i 
syfte att stärka teorin ytterligare.” 14 

 
Kilcullen har skrivit, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, 
som är riktlinjer riktade mot en kompanichef och hur denne bör agera i en insats liknande 
Afghanistan eller Irak.15  
 
Raffi Gregorian har skrivit artikeln, ’Jungle Bashing’ in Malaya: Towards a Formal Tactical 
Doctrine, som är en vetenskaplig skrift angående britternas framtagande av en formell taktisk 
doktrin i Malaya konflikten.16  
                                                 
10 Patrik Dingertz, Kilcullen i Nordirland, sid. 6 
11 Ibid. Sid. 29 
12 Ibid. sid. 5 
13 Ibid. sid. 29 
14 Ibid. 
15 David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency 
16 Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine 
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John A. Nagls forskar i sin bok, Learning to eat soup with a knife, kring hur lärande britternas 
organisation var under Malaya konflikten. Forskningen är förankrad i många dokument samt 
ett stort antal intervjuer. Denna forskning är främst inriktad mot den operativa- och strategiska 
nivån. När Nagl diskuterar britternas upprättande av en taktisk doktrin refererar han ofta till 
Gregorian.17  
 
Anthony Short är en författare som skrivit boken The Communist Insurrection In Malaya 
1948-60, han vill ta sig an konflikten på följande sätt.  
 

”[…]an agreement between the University adn the government of Malaya was reached 
that I should write, for publication and without censorship, the history of communist 
insurrection in Malaya”. 
 

Short’s forskning behandlar främst den operativa och strategiska nivån i Malaya och 
Nagl refererar många gånger till detta verk i ovanstående forskning.  
 
Sammanfattningsvis behandlar, den forskning som presenterats ovan, Malaya konflikten 
främst på en operativ och strategisk nivå, bortsett från Gregorian som behandlar 
skapandet av en formell taktisk doktrin. Ingen av dessa forskningar tar upp eller 
refererar till Kilcullen. Dingertz skriver om Kilcullen och de 28 artiklarna i sin 
forskning där han applicerar dem på konflikten i Nordirland. Nästa stycke behandlar 
denna uppsats avgränsningar.  

5. Avgränsningar 
Författaren har valt en lyckad upprorsbekämpning på grund av Martin van Crevelds ord 
angående studier av upprorsbekämpning: 
 

“The first, and absolutely indispensable, thing to do is throw overboard 99 percent of the 
literature on counterinsurgency, counterguerrilla, counterterrorism, and the like. Since 
most of it was written by the losing side, it is of little value.”18  

 
Avgränsning av litteratur avseende britternas agerande på taktisk nivå kommer att ske till 
boken the conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya (ATOM) därför att den var deras 
taktiskadoktrin.  ATOM var en del i det nytänkande som efter Malaya konflikten präglat 
Brittiskt agerande vad gäller upprorsbekämpning.19 På grund av detta så blir det dokumentet 
det mest tillförlitliga avseende hur de borde agerat på taktisk nivå.  
 
Författaren har valt att använda sig av artiklar som beskriver taktiska ageranden under 
konflikten för att förstärka eller dementera uppgifter som lyfts fram i ATOM. Avgränsning av 
artiklar har skett till de som är skrivna mellan åren 1948-1960 därför att de har en närhet i tid 
och är därför mer pålitliga än dokument som skrivits långt senare. Det har även skett en 
avgränsning till omfång av granskade tidskrifter, där författaren valde, the army quarterly. På 
grund av att den anses vara den äldsta, första publikationen kom ut år 1829 då under namnet 

                                                 
17 John A Nagl, Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam 
18 van Creveld, Martin, The Changing Face of War: Combat from the Marne to Iraq, p. 268 
19Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, Sid. 338 
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United Services Magazine, och anses vara den mest respekterade militära tidskriften i 
världen.20. 

6. Empiri 

6.1  Taktiska dokument 
För att hitta de dokument som använts till uppsatsen sökte författaren bland referenserna till 
böckerna Learning to eat soup with a knife och Anthony Shorts bok The communist 
insurrection in Malaya 1948-60. 
 
De dokument som använts till uppsatsen är i huvudsak; artiklar ifrån tidskriften The army 
quarterly, boken ATOM och artikeln Jungle Bashing In Malaya. Artiklarna kan vara vinklade 
för att få Storbritannien (SB) att framstå i bättre dager, men det påverkar inte resultatet av 
analysen. Anledningen till att det inte påverkar uppsatsen negativt är för att det är högst 
otroligt att artiklarna är vinklade för att var mer applicerbara på Kilcullens 28 punkter, 
eftersom dessa är utgivna senare. 
 
Artikeln Jungle Bashing In Malaya är tagen från tidskriften small wars and insurgencies och 
har fokus på utvecklingen av en taktisk doktrin i Malaya konflikten.  
 
Författaren har använt sig av the conduct of anti terrorist operations in Malaya (ATOM), 
tredje utgåvan, som är utgiven år 1958 och var till för soldater och officerare på lägre nivåer. 
ATOM går att likna vid en taktisk doktrin.21 Doktrinen innehåller en bakgrund över 
konflikten, information om landet i stort och även kapitel som är inriktade på striden. Övriga 
kapitel handlar om t.ex. träning, patrullering, bakhåll, omedelbara stridsåtgärder och hur 
attacker av ”terrorist” läger ska gå till. Den första utgåvan gavs ut 1952 men innehållet 
ändrades inte nämnvärt mellan de olika utgåvorna.22 Boken skulle nyttjas av, i stort sett 
samtliga säkerhetsstyrkor, även den lokala polisstyrkan kunde använda vissa specifika delar. 
23,24 ATOM är intressant för uppsatsen därför att det var deras taktiska doktrin och en del i det 
nytänkande som efter Malaya konflikten präglat Brittiskt agerande gällande 
upprorsbekämpning.25 
 

6.2  Operativa- och strategiska dokument 
För att knyta an till de högre nivåerna används bland annat John A. Nagls bok Learning to eat 
soup with a knife på grund av att den bygger på en ansenlig mängd källor och inte bara 
dokument utan även intervjuer. 

7. Kilcullen och hans 28 artiklar 
Varför är det intressant och relevant att undersöka Kilcullens teori om COIN på taktisk nivå? 
Denna fråga kommer läsaren få ett svar på i detta stycke.  

                                                 
20 http://www.corkpsc.org/db.php?joid=1243  
21 Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, sid. 349-350  
22 Ibid. sid. 350 
23Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, Sid. 350 
24 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya, förord till första utgåvan.  
25Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, Sid. 338 
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7.1  Kilcullen 
Kilcullen är en adjungerad professor vid, School of Advanced International Studies vid Johns 
Hopkins universitetet. Han hade en framstående karriär i den Australiska och Amerikanska 
statliga tjänsten. I 22 år tjänade han som officer för det lätta infanteriet i Australienska armén. 
Han har varit särskild rådgivare för den amerikanske statssekreteraren inom 
upprorsbekämpningsfrågor. Han har även varit upprorsbekämpnings-rådgivare till generalen 
David Petraeus i Irak samt rådgivare till ISAF i Afghanistan.26  
 
På grund av det inflytande dessa poster har inneburit för Kilcullen är det mycket intressant 
och relevant att applicera hans tankar på konflikten.  
 

7.2  Kilcullens 28 artiklar 
I början av de 28 artiklarna skriver Kilcullen en kort sammanfattning om sin syn på 
upprorsbekämpning. Därefter är hans text indelat i fem delar. Slutligen lyfter han fram fyra 
stycken what if och framställer en slutsats. I artiklarna riktar Kilcullen sig till en tänkt 
kompanichef som ska göra en insats i Afghanistan eller Irak.  
 
Kilcullen skriver en kort sammanfattning över vad upprorsbekämpning är. Han skriver att det 
är en tävling mot upprorsmännen för att vinna befolkningens ”hearts and minds”.27 
 
Han skriver att det mest fundamentala med upprorsbekämpning är att befolkningen ska 
respektera dig, men inte nödvändigtvis gilla dig. De ska acceptera att ditt agerande gynnar 
dem, de ska lita på din integritet och din förmåga att leverera det du lovat, speciellt vad gäller 
deras säkerhet. 28  
 
Kilcullen har delat upp sin text i fem delar där de första fyra är olika faser i en operation och 
den sista delen är hans slutsatser. Inledningsvis skriver han om förberedelser som en 
kompanichef behöver göra innan denne åker till insatsområdet, preparation. Därefter kommer 
ett stycke om den inledande delen av insatsen som han kallar ”the golden hour”. Efter det 
skriver han om dagen då styrkan är som mest effektiv, groundhog day. Nästkommande stycke 
behandlar tiden när styrkan ska dra sig ur området och tillbaka  till hemlandet, getting short. 
Mot slutet av dokumentet skriver han även om fyra stycken ”what if”.  
 
What if you get moved to a different area? 
What if higher headquarters doesn’t get counterinsurgency? 
What if you have no resources? 
What if the theater situation shifts under your feet? 29 
 
Dessa stycken handlar om att vissa saker kommer att påverka kompanichefen utan att denne 
kan påverka händelserna. Kilcullen skriver även att hans punkter inte ska ses som regler utan 
mer som folktro.30 
 

                                                 
26http://www.cnas.org/kilcullen, besökt den 20 april 2012 kl: 10.20, 
27 David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, , sid. 1 
28Ibid. 
29Ibid. 
30Ibid. 
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Sist i texten skriver Kilcullen sin slutsats, conclusion, angående det som är generellt sett 
viktigast vid en upprorsbekämpning. 
 
Nästkommande stycke behandlar den metod som använts till uppsatsen.  

8. Metod 
Inledningsvis måste författaren språkligt skilja Kilcullens artiklar ifrån övriga artiklar 
ingående i uppsatsen för att undvika förvirring, varav Kilcullens 28 artiklar benämns: 
Kilcullens 28 punkter. 
 
Författaren har använt sig av en kvalitativ textanalys med inriktningen idéanalys vilket syftar 
till att kartlägga förekomsten av argument i ATOM som överensstämmer, överensstämmer till 
del eller inte överensstämmer med de argument Kilcullen lyfter i sina 28 punkter. Sökandet 
efter argument i ATOM som överensstämmer, överensstämmer till del eller som inte 
överensstämer med Kilcullens punkter skedde genom att författaren gick igenom ATOM och 
identifierade stycken som behandlade den specifika punkten och argument från dokumenten 
jämfördes med teorin. För att finna de stycken i ATOM som visade liknande argument med 
Kilcullens 28 punkter använde författaren en metod som är beskriven i Denscombes 
forskningshandbok som kallas förtrogenhet med data.31 Författaren läste igenom ATOM ytligt 
en gång för att sedan läsa igenom den ytterligare en gång fast mer ingående, för att identifiera 
stycken som på ett tydligt sätt visade på likheter med Kilcullens 28 punkter. När detta var 
gjort läste författaren återigen igenom ATOM för att söka efter stycken som tog upp argument 
som var jämförbara med Kilcullens teori på ett mer subtilt sätt. När detta var gjort 
analyserades de stycken där Kilcullens 28 punkter var applicerbara utifrån ifall de 
överensstämde, överensstämde till del, inte överensstämde. I uppsatsens senare del presenteras 
en sammanfattning av detta arbete.  
 
Författaren har även gått igenom tidskriften The  Army Quarterly från år 1948-1960 och har 
genom en granskning av titlar hittat artiklar som berör Malaya på den taktiska nivån. Det 
gjordes en granskning av titlar efter orden, tactics och Malaya . Artiklar som innehöll 
ovanstående ord, blev närmare analyserade utifrån de 28 punkterna i enlighet med 
ovanstående metod.  

9. Begreppsförklaring och ordförklaring 
ATOM: the conduct of Anti Terrorist Operations in Malaya 
COIN: Counterinsurgency, upprorsbekämpning 
MCP: Malayan Communist Party 

10. Analys och Resultat 

Preparation 

10.1 Know your turf 
Kilcullen skriver att man ska ha mycket stor kunskap om det område man ska verka i. Han 

                                                 
31 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
sid. 371-372 
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menar inte bara landet i stort utan även ner på det specifika område där chefen ska verka med 
sitt kompani. Han vill även att cheferna ska specialisera sig på ett område, läsa på det och 
sedan lära ut detta till de andra. 32 
 

I början av ATOM finns det ett stycke som handlar om Malaya, upprorsmakarna, 
säkerhetsstyrkorna samt de föreskrifter som gäller i Malaya och metoder för sökandet av 
tillexempel mat. 33 
 
Alla enheter i Malaya fick ut boken ”An introduction to the Malayan Aborigines” och detta 
var en befolkningsgrupp som var viktig att ha kunskap om. Malayan Communist Party (MCP) 
utnyttjade denna befolkningsgrupp för att skaffa sig resurser i den djupa djungeln. Ett helt 
kapitel i ATOM är hängivet åt hur säkerhetsstyrkorna ska behandla aboriginerna.34  
 
Utifrån ovanstående drar författaren slutsatsen att britternas agerande överensstämde till del  
med Kilcullens första punkt därför att de uttrycker att deras officerare och soldater skulle sätta 
sig in i konflikten innan de åkte  till insatsområdet, men det saknas ett stycke som trycker på 
vikten av att cheferna sätter sig in i sitt specifika område.  

10.2  Diagnose the problem 
Kilcullen skriver att man ska komma fram till vad det finns för problem i det område där man 
befinner sig. Varför insurgenterna får stöd ifrån lokalbefolkningen, är en av de frågor man ska 
komma på ett svar till. Man ska komma på lösningar genom att sitta ner med sina 
plutonchefer och gruppchefer och diskutera de problemen som finns i sitt område och hur 
man kan lösa dessa. 35 
 

Det står inte uttryckligen i ATOM att de vill att chefer på lägre nivåer ska sätta sig in i just det 
området de kommer till och därifrån försöka förstå problemet genom diskussion med 
underställda.    
 
Författaren kan inte hävda att officerarna på de lägre nivåerna nyttjade något form av 
diskussions forum med sina underställda för att komma fram till lösningar på problemen i 
deras specifika område.   
 
Slutsats är att britternas agerande inte överensstämde med ovanstående punkt. 

10.3 Organize for intelligence  
Kilcullen förordrar i sin punkt att kompanichefen borde skapa, i sin egna stab, en 
underrättelsesektion som ska bestå av de mest intelligenta soldaterna och att det även bör 
skapas en rekognoscering och spaningsgrupp.36 Han tar även upp i denna punkt att man bör 
träna sitt befäl i grundläggande språk-kunskaper. 37 
 

                                                 
32Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 2 
33Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya, förord till första utgåvan 
kap. I, II, III, IV och XIX 
34Ibid, kap. XIX 
35Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid.2 
36Ibid. sid. 3 
37Ibid. 
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Reconnaissance Patrols var en slags patrull som användes  i Malaya och sättet de patrullerade 
på var till för att inhämta underrättelser.38 
 
Slutsats utifrån ovanstående är att SB agerande överensstämde till del med Kilcullens punkt 
därför att de hade patruller som var inriktade mot underrättelser. Deras agerande 
överensstämer inte helt därför att de då skulle behövt ett stycke i boken som hävdar att de 
skulle skapa sig en underrättelsesektion.  
 
Det står inte något i ATOM angående att kompanichefer ska se till att sitt befäl får 
grundläggande språkkunskaper.  
 
Slutsats är att britternas agerande överensstämde till del  Kilcullens punkt.  

10.4 Organize for inter-agency operations  

Kilcullen skriver att allt som är viktigt i upprorsbekämpning kommer att involvera ett samspel 
mellan civila-, militära- samt andra maktaktörer. Han vill att man ska tänka sig in i situationen 
som lokalbefolkningen befinner sig i när man rör sig bland dem. Han vill att man ska ställa 
sig frågan: Hur skulle man själv reagera ifall någon gick omkring med skyddsvästar och 
vapen hemma i sitt eget bostadsområde? Han skriver även att han vill att man ska träna en 
soldat i varje grupp som har extra ansvar för uppgiften att möta andra maktaktörer. 39  
 
I boken ATOM lyfts det att Britternas insatsstyrka var på plats I Malaya för att understödja 
den civila regeringen. Polisstyrkan var det instrument som normalt användes för att 
upprätthålla lag och ordning men att de behövde hjälp av de militära styrkorna för att leta upp 
och bekämpa upprorsmännen.40 Det skapades ett speciellt kontrollsystem av operationer för 
att underlätta ett nära samarbete mellan departement av regeringen och säkerhetsstyrkorna. 
Det tog sig uttryck på det taktiska planet genom ett nära samarbete mellan kompanichefer och 
polisofficerer för polisområden där kompanierna blev stationerade.41  
 
Stycket ovan visar att britterna förstod vikten av ett gott civilt- militärt samarbete. Det går att 
förstärka detta genom att referera till artikeln A Company Commander In Malaya där majoren 
skriver att han ser fördelarna med att ha tillgång till en ”Civil Liaison Officer” (CLO).42  
 
Slutsats är att britternas agerande överensstämde till del med vad Kilcullen förordar. Det som 
saknas är att Kilcullen rekommenderar att kompanichefer borde utse delar av sin personal för 
att ha ett speciellt ansvar vad avser samverkan, men det går inte att hitta stöd för att britterna 
skulle agerat på detta sätt i ATOM.43 

10.5 Travel light and harden your Combat Service Support (CSS)  
I denna punkt skriver Kilcullen om problemen med att de reguljära trupperna bär på mycket 
utrustning till exempel tunga vapensystem, kroppskydd och mycket ammunition i jämförelse 
med upprorsmännen samt att logistik enheterna är utsatta i en upprorskonflikt. 

                                                 
38Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kaptiel VII sid. 1 
39 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. Sid 3 
40Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya , kapitel III sid. 1 
41Ibid.  kapitel III sid. 4 och 12 
42 Major R. E. R. Robinson, The Devonshire Regiment, Reflections of a company commander in Malaya,  sid. 80 
43David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 3 
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Kilcullen vill att de reguljära styrkorna ska motverka detta genom att hänsynslöst minska på 
vikten av utrustningen och genomdriva en kultur av tempo och mobilitet.  
Kilcullen jämför de reguljära styrkorna med all sin utrustning mot insurgenten som bär med 
sig sitt vapen och kanske en vattenflaska. De reguljära styrkorna blir alldeles för långsamma 
och tunga för att kunna vara effektiva i jämförelse med upprorsmännen. Han skriver även att 
man ska ha möjligheten att nå tyngre vapensystem ifall man hamnar i en situation där man 
behöver dem och att logistikenheterna måste vara väl tränade i strid eftersom de ofta blir 
utsatta för överfall. 44 
 

Det står i ATOM att de som åker konvoj måste vara duktiga på omedelbara åtgärder vid 
överfall från upprorsmän. De ska även vara väl förbereda och agera aggressivt för att då 
kommer upprorsmännen att uppfatta detta som hotfullt och inte vilja slå till mot konvojen. 

Detta går att koppla till den andra delen av Kilcullens punkt eftersom det är logistikenheter 
som har förmågan att flytta saker från plats A till plats B och det innebär ofta förflyttningar i 
konvojer.45 
 
Britterna diskuterade inte några lösningar på problem som var specifika för subenheter till 
infanteribataljonerna. 46  
 
Det går inte att säga att britterna agerade på ett sätt som överensstämde med vad Kilcullen 
rekommenderar därför att i ATOM står det ingenting om att lätta på truppernas vikter för att 
nå en högre mobilitet samt att flertalet officerare och soldater klagade på problemen med 
detta.  
 
Majoren som skrivit A  company commander in Malaya skriver om problemen med att hans 
trupper är för tunga och inte hinner ikapp motståndaren.47 I artikeln A national service man in 
Malaya skriver Maconochie att varje soldat bar med sig 70lb (ca 31kg)!48 Kapten Woodhouse 
skriver däremot i sin artikel, some personal observations on the employment of special forces 
in Malaya att de lättade på sin packning på grund av de långa marscherna de behövde utföra 
för att nå upprorsmännen som huserade i den djupa djungeln. De lättade på vikten genom att 
enbart ta med sig hälften av matransonerna, räknat till kaloriantal. 49 Man kan dock inte säga 
att detta beteende var något normerande för britternas agerande i stort då det var Special Air 
Service50 (SAS), brittisk special styrka, som utförde dessa operationer och de stod för en 
mindre del av antalet soldater involverade i konflikten.  
 
Britterna förstärkte inte sina logistikenheter för att bättre tåla striden och det märks tydligt i 
ATOM då det inte finns något stycke som i större omfattning hanterar stödenheter till infanteri 
bataljonerna. Det nämns något om det i kapitlet Movement By Road men det är inte mycket 
mer än det.51  

                                                 
44 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid.  
45 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel XIII sid 14.  
46Ibid. 
47 Major R. E. R. Robinson, The Devonshire Regiment, Reflections of a company commander in Malaya, sid. 80 
48

A national service man in Malaya, by rifleman C. Maconochie, 1st Bn. The Cameronians. 43 
49Captain J.M. Woodhouse, Mc., Dorset egiment,Some personal observations on the employment of special 
forces in Malaya, 
50 Brittisk special styrka 
51 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel XIII sid. 14 
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Slutsatsen är att britternas agerande inte överensstämde med Kilcullens punkt trots att flertalet 
officerare och soldater uppmärksammat problemen kring dålig mobilitet.  

10.6 Find a political/cultural adviser  
Det David Kilcullen vill säga med denna punkt är att man ska hitta någon i sitt kompani som 
har den rätta känslan för kultur och politik. Det ska inte vara någon av underrättelse 
personalen utan det ska vara en person som understödjer chefen. 52 
 
I ATOM finns det inget som beskriver att britterna skulle välja ut personal som har ett extra 
ansvar för politik och kultur.  
 
Slutsats är att britternas agerande inte överensstämde med punkten nummer sex. 

10.7 Train the squad leaders – then trust them  
Punktens rubrik är i stort självförklarande. En konflikt av upprorsbekämpningskaraktär 
bekämpas på grupp och plutonchefsnivå, ibland även på soldatnivå. Detta för att striderna kan 
vinnas eller förloras på ett ögonblick. Träningen ska verka mot att skapa gruppchefer som 
agerar intelligent och självständigt. I övrigt behöver träningen fokusera på grundkunskaper 
som skjutskicklighet, patrullerande, säkerhet under förflyttning och rast samt grundläggande 
drillar hävdar Kilcullen. 53 

Det finns likheter mellan det Kilcullen skriver och hur britterna agerade. I kapitlet training for 
operations  i ATOM framhålls vikten av ett starkt ledarskap på låga nivåer. Britterna 
framhåller detta som extra viktigt för att de påstår att incidenterna med upprorsmännen är 
plötsliga och oftast kortvariga.54  
 
I de förord som skrivits till varje utgåva av ATOM framgår det att det är extra viktigt med 
träning som siktar mot en överlag högre grad av skjutskicklighet.  
 

”[…] the vital importance of accurate and quick shooting, particularly with single shot 
weapons. If only we can double the ratio of kills per contact, we will soon put an end to the 
shooting in Malaya.” 55 
 
“ Therefore all individuals and units while training and fighting in Malaya must keep in wiev 
a double aim: First_ Stick to the tactics and drills in this book. Second_ Practise constantly to 
improve their shooting.” 56 
 
“It is quite essential that when a contact is made all that is humanly possible is done to turn it 
into a kill; that means first class discipline, and a very high standard of training in minor 
tactics and jungle shooting” 57 

Även i sammanfattningen av kapitlet, training for operations framgår detta. 
 

”The special nature of operations in Malaya emphasises the vital importance of quick deadly 
accurate shooting and the need for good junior leaders, on whom so much depends. These 

                                                 
52 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 3 
53 Ibid. sid. 3 
54Ibid. sid. 1 
55Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  foreword, first edition. 
56Ibid.  foreword, second edition. 
57Ibid.  foreword, third edition. 
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two essential pillars on which to build succes can be acquired only by continuous training 
before and during operations.”

58 
 

I de förord som blivit citerade ovan kan man utläsa att britterna tyckte att det var viktigt med 
grundförfaranden vid stridskontakter.  
 
Slutsatser är att följande argument helt överensstämmer, (1) britterna framhåller det 
fundamentala med bra ledarskap och mycket kompetenta chefer på låga nivåer, (2) att vid 
träning ska tyngdpunkt läggas vid skjutskicklighet, säkerhet vid patrullerande och 
grundläggande förfaranden, (3) att man i upprorsbekämpning måste lita på sina gruppchefer. 
Detta framkommer tydligt i ovanstående citat.  

10.8 Rank is nothing: talent is everything  
Kilcullen skriver att det finns personer som är naturligt skickliga på upprorsbekämpning. Man 
ska lära sig att identifiera dessa personer och nyttja dem på bästa sätt. Britterna resonerade på 
liknande sätt i Malaya konflikten. 59 
 
I  ATOM står det att de flesta uppdrag i Malaya består av små patruller och att det därför 
måste vara mycket skickliga ledare som chefer för dessa patruller. De skriver att denna ledare 
måste vara av följande karaktär. 
 

” […]The type of junior leader required is a mentally tough, self reliant hunter, determined to 
close with, and kill, the CT.”60 
 

Här trycker ATOM på att det behövs en gruppchef/yngre plutonchef61 av en speciell karaktär 
och detta kan enligt författaren likställas med talang.  
 
Slutsats blir att britterna identifierade att det behövdes ledare med viss talang och att de skulle 
utnyttjas till att leda patruller som var en viktigt uppgift och detta resonemang 
överensstämmer till del med Kilcullens tankar om upprorsbekämpning. Anledningen till att 
det inte överensstämer helt är på grund av att Kilcullen talar om mer än bara att leda. Att 
personen måste ha en speciell känsla för just upprorsbekämpning och detta framkomer inte i 
ATOM. 

10.9 Have a game plan  
Kilcullen vill att man ska skapa sig en mental bild över hur operationen ska utvecklas. Man 
ska försöka dela upp sin plan i olika faser för att lättare få kontroll över hur man vill att det 
slutgiltiga målet ska uppnås.62 

Det går inte att stödja argumentet att britterna på taktisk nivå ska ha uppmanat chefer att göra 
upp en plan för hur de tänkte sig att utvecklingen skulle se ut i deras ansvarsområde. Inte 
heller i artiklarna som är skrivna av officerare på taktisk nivå går det att finna argument som 
stödjer ett liknande agerande. Major R. E. R. Robinson skriver om sin plan att bemöta 

                                                 
58I Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya  kap XV, sid. 10 
59 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid.4 
60Ibid. sid 6 
61 Författarens översättning av Junior Leader 
62 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid.4 
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insurgenterna. Denna plan är dock av mindre storlek och handlar enbart om hur han ska nå 
kontakt för att sedan bekämpa insurgenterna.63  
 
Slutsatsen är att britterna inte uppmanade sina taktiska chefer att skapa handlingsplaner på hur 
det skulle gå tillväga i sina områden på det sätt som Kilcullen förespråkar. Britternas agerande 
överensstämmer inte med punkten.  

The golden Hour 

10.10 Be there  
Kärnan i denna punkten är att vara på plats.  

Upprorsmän förflyttar sig lätt och då behöver säkerhetsstyrkorna vara på platsen där saker 
händer innan det händer. För att lyckas med detta kan man till exempel ge sig ut bland 
befolkningen och bo nära dem, inte på någon avlägsen förläggning, enligt Kicullen. 64 

Det argument som Kilcullen lyfter går att applicera på britternas handlande vad avser deras 
upprättande av djungelfort. Djungelfort upprättades djupt inne i djungeln för att samla in 
underrättelser från aboriginerna. För att vinna över aboriginerna på regeringsstyrkornas sida 
använde man sig av just djungelfort. När fortet hade upprättats flögs det in ett antal poliser 
som hade till uppgift att skydda och patrullera området i och kring byn. Uppgiften bestod av 
att skydda byn från att bli dominerad av upprorsmän och att ge dem statligt skydd samt att 
förhindra upprorsmännens tillgång till förnödenheter och underrättelser.65  

Även på lägre taktisk nivå resonerade britterna på ett sätt som till del liknar Kilcullen. I 
artikeln som behandlar en kompanichef i Malaya skriver majoren om problemen med att vara 
på rätt plats när något händer men dryftar inga av de specifika handlingsförslag som Kilcullen 
nämner.  

 
Majoren Hillard menar att problemet i Malaya är rörligheten, att problemet ligger på den 
fysiska nivån att flytta personal, fordon och flygtransporter. Hans slutsats är att en utbyggnad 
av vägnätet är en viktig del av lösandet av problemet. Säkerhetsstyrkorna kommer då 
snabbare att nå motståndaren. Majoren menar att de genom denna rörlighet tvingar 
motståndaren till att möta säkerhetsstyrkorna.  Han skriver också att   
 

"[...]finally bringing the guerillas to battle[is]the primary minor tactical problem in any anti-
guerilla campaign."

 66
 

 
Han skriver även 
 

 "[…]it is obvious if elusive and evasive guerillas are ever to be hunted down and caught, it is 
essential that the government security forces attain a superiority in tactical mobility.”

67 
 

Trots att artikeln inte tar upp Kilcullens specifika förslag på agerande  ger den ändå uttryck 
för resonemang som stämmer överens med det generella tänkesättet.  

                                                 
63 Major R. E. R. Robinson, The Devonshire Regiment, Reflections of a company commander in Malaya, sid. 80 
64 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 4 
65 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel XIX sid. 1 
66MAJOR J. L. HILLARD, 10th P.M.O. GURKHA RIFLES, Tactics in Malaya, sid. 351 
67Ibid. 
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Den slutsats man kan dra ifrån ovanstående är att britternas agerande överensstämde till del 
med de generella riktlinjerna som Kilcullen lyfter fram i denna punkt, men inte de specifika 
riktlinjerna.  

10.11 Avoid knee jerk responses to first impressions 
Den här punkten handlar om att man inte ska handla förhastat. Kilcullen vill att chefer i 
insatsområden ska diskutera sina idéer med en person som varit i området en längre tid därför 
att chefen som precis anlänt inte har full förståelse för operationsområdet. Kilcullens konkreta 
tips är att chefer som anländer till ett nytt operationsområde ska försöka få en eller två 
officerare ifrån föregående rotation att stanna kvar som rådgivare under första delen av 
rotationen. 68 

I ATOM finns inget skrivet om att chefer ska stanna kvar för att vara rådgivare till de nya 
cheferna. Däremot tar boken upp vikten av ett gott samarbete med den lokala polischefen och 
man kan tänka sig att polischefen agerade på ett sätt som Kilcullen föreslår men empirin 
varken stödjer eller dementerar detta påstående.  
 
Slutsatsen blir därför att britterna agerade på ett sätt som inte överensstämer med argumenten 
ifrån Kilcullens elfte punkt.  

10.12 Prepare for handover from day one  
I denna punkt tar Kilcullen upp vikten av att man måste samla in information för att vara till 
hjälp för sina kollegor som kommer till insatsområdet efter en själv. Man ska börja med detta  
fort man har kommit till insatsområdet. Alla ska hjälpa till med denna informationsinhämtning 
ända ner på soldatnivå. 69 

Britternas agerande i Malaya överensstämmer väl med denna punkt. ATOM trycker på vikten 
av att samla in information även nere på  patrull och soldatnivå. Soldaterna skulle ha 
förståelse för att även ifall informationen de hade insamlat kunde verka irrelevant i sig, kunde 
den i ett större sammanhang vara av stor betydelse.70 Det här visar på ett tankesätt och ett 
agerande som grundas i en förståelse för att ifall konflikten ska lösas måste underrättelse och 
information samlas in för att vara till gagn för kommande kollegor. Detta gjordes på det sätt 
att patrullchefen skulle skriva en ZZ rapport efter varje patrull som fick kontakt med 
motståndaren. En ZZ rapport skulle t.ex. innehålla, vilka åtgärder motståndaren gjorde och 
vilka åtgärder patrullen gjorde.71   
 
Slutsats av detta blir därför att britterna agerade på ett sätt som överensstämmer med det som 
Kilcullen skriver om i sin tolvte punkt.  

10.13 Build trusted networks  
I denna punkt skriver Kilcullen om Hearts and Minds. Kilcullens sätt att se på begreppet är att 
Hearts är att övertala personer om att det man gör ligger i deras bästa intresse och minds är att 
övertyga befolkningen att man kan skydda dem och att motstånd är meningslöst. Han vill att 
läsaren ska förstå att inget av de här två begreppen bygger på att befolkningen måste tycka om 
säkerhetsstyrkorna. Det viktigaste är att kalkylerade självintressen ska styra, inte känslor. 

                                                 
68 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. Sid 5 
69 Ibid. 
70Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel XIV, sid. 1 
71Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, sid. 351 
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Nätverken han syftar på är, lokala allierade, non governmental organisation (NGO), 
samhällsledare, lokala säkerhetsstyrkor och andra vänliga- eller neutrala ickestatliga aktörer i 
området. I det område där man blivit placerad ska man identifiera vad populationen behöver 
samt att vara noggrann i sin uppföljning av givna löften. 72 
Att bygga upp gemensamma intressen och att mobilisera populationens stöd är av högsta 
prioritering, enligt Kilcullen är allting annat underordnat. 73 

Britterna agerade på ett sätt som till del överensstämmer med vad Kilcullen föreslår vad avser 
att skapa lokala allierade.  
Ett bra exempel på detta är säkerhetsstyrkornas behandling av befolkningsgruppen 
aboriginerna. Upprorsmännen utnyttjade aboriginerna för att skaffa sig underhåll och 
förnödenheter. Britterna identifierade detta som ett problem och tog fram en lösning för att 
hantera detta problem. Lösningen blev redan nämnda polisfort. Polisforten upprättades i 
anslutning till aborginer-byarna och bemannades med poliser som fick uppgiften att skydda 
byn och förhindra upprorsmän ifrån att ta kontroll över byn. När fortet var byggt erbjöd 
britterna aboriginerna arbete och lön.74 
 
Britterna hade även ett gott samarbete med de lokala säkerhetsstyrkorna. Britternas inriktning 
var att de är i landet där som stöd för den lokala polisen. Med denna inställning måste de 
under hela konflikten haft ett fokus på att skapa förtroendeingivande nätverk med de lokala 
säkerhetsstyrkorna.  
 
Slutsats är att britternas delvis uppvisade agerande som överensstämde med hur Kilcullen vill 
att man ska agera vad gäller byggandet av nätverk. Det som saknas för att agerandet skulle 
överensstämma helt är att det borde finnas fler stycken som behandlar relationen med lokala 
allierade och NGO. 

10.14 Start easy  
Kilcullen menar på att man inte ska gå direkt på den hårda nöten utan arbeta sig ifrån en säker 
plats och sedan gradvis vinna över svårare områden. Lokalbefolkningens nätverk är ett bra 
sätt för att vidga sitt inflytande enligt Kilcullen. 75  

Det går inte att hitta stöd i ATOM eller i artiklarna för att britterna skulle ha agerat på ett sätt 
som går i samma linje som Kilcullens punkt.  

Slutsatsen blir att det inte återfanns några argument i litteraturen som påstår att britterna 
skulle ha agerat på detta sätt.  

10.15 Seek early victories  
Enligt Kilcullen ska man tidigt under sin tid i insatsområdet söka segrar. Detta för att visa att 
det är en själv och inte upprorsmännen som dominerar området. Detta måste inte vara en 
väpnad seger utan det kan vara en seger på till exempel det social planet. 76 

Varken i  ATOM eller i artiklarna uppmanas chefer att söka tidiga vinster för att statuera ett 
exempel på att det är dem som dominerar i området. 

                                                 
72 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid.5 
73Ibid. 
74Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel XIX sid. 2 
75 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 5 
76 Ibid. sid. 6 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 19 (30) 
OP 09-12 
Kd Alexander Elmgren 
 
 
Slutsats av detta är att det de argument som Kilcullen lyfter i sin punkt inte återfinns i 
litteraturen angående ifall britterna agerade på detta sätt.  

10.16 Practice deterrent patrolling 
Det Kilcullen vill säga med denna punkt är att man ska avskräcka motståndaren ifrån att gå 
till anfall. ATOM tar enbart upp några få argument som stödjer ett sådant agerande. 

Kilcullen skriver att det går att avskräcka motståndaren på flera olika sätt. Man kan nyttja sig 
av många små enheter som rör sig i ett område och att detta kommer att fungera som 
avskräckande därför att moståndaren inte hittar ett mål som i sig självt är värt att bekämpa 
samt att de inte har koll på var de andra små enheterna befinner sig. Ett oregelbundet 
uppträdande är det som främst gör att motståndaren får svårt att kontrollera situationen och 
därav tappar inititativet. För att lyckas kan man även använda sig av öppna humanitära 
patruller på dagen för att sedan på natten genomföra dolda patruller. 77  

I Malaya konflikten nyttjade britterna två olika sorters av patruller. Den första sorten var 
Reconnaissance Patrols och den andra sorten var Fighting Patrols. Den första patrullsorten 
var till för att undvika kontakt och söka efter underrättelser. Den andra sorten var stridande 
och dess huvuduppgifter var bland annat att attackera motståndarens läger, söka kontakt och 
att dominera ett område för att hindra motståndaren ifrån att kontakta lokalbefolkningen.78 
 
Ingen av ovanstående patruller hade uppgiften att avskräcka motståndaren ifrån att anfalla 
dem. ATOM där däremot upp användandet av en avskräckande metod när det rör sig om 
förflyttning i konvoj. Vid konvojer skulle samtlig personal uppträda på ett självsäkert sätt för 
att på så sätt uppfattas som ett farligare mål.79  
 
Slutsats blir därmed att britternas agerande överensstämmer till del med Kilcullens sextonde 
punkt. 

10.17 Be prepared for setbacks  
Överskriften antyder, att David Kilcullen menar, att man måste vara beredd på att göra fel 
eller att det av någon anledning går fel på något sätt under sin tid i operationsområdet. Man 
ska då falla tillbaka i sin tidigare nämnda game plan till ett stadie där man kände sig säker. 80  
 
Den här punkten bygger på, 9  have a game plan, det finns inget stöd för den tidigare punkten 
och därmed finns det inte heller något stöd för denna punkt.  
 
Britterna agerade på ett sätt som inte överensstämmer med det som Kilcullen föreslår i sin 
punkt. Det finns alltså inget stöd i litteraturen för ett argument som påstår att britternas 
agerande överensstämde helt eller ens delvis med Kilcullens sjuttonde punkt.  

10.18 Remember the global audience  
Kilcullen lyfter problemen med media kopplat till den globala publiken.  

Han skriver att med dagens samhälle sprids information mycket snabbt och det kan vara 
negativt för säkerhetsstyrkor därför att upprorsmännen kan ta bilder med hemska motiv och 

                                                 
77 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid 6 
78 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel VII sid. 1 
79 Ibid,  kapitel XIII sid.14 
80 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 6 
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sprida dessa över världen. Upprorsmännen sprider bilderna för att påverka det globala stödet 
för insatsen. Även de egna soldaterna kan säga och uttrycka saker till media på olika sätt som 
kan ge dålig publicitet. Ifall soldaterna får utbildning i att hantera media och att alltid tänka på 
den globala publiken kan detta leda till bättre publicitet enligt Kilcullen. Kilcullen trycker 
även på att det är viktigt att få mediernas stöd för insatsen, då inte minst de lokala  medierna. 
81  

Slutsats av ovanstående är att det inte återfinns några argument som liknar de argument 
Kilcullens lyfter i sin artonde punkt. 

10.19 Engage the women, beware the children 
Det Kilcullen fokuserar på I denna punkt är att kvinnor har viktig information om samhället 
som man inte får tag i ifall man inte kan nå ut till kvinnorna. Det Kilcullen säger om barn är 
att man ska hålla dem på avstånd. 82 

 
I traditionella samhällen är det mannen som är ute och slåss och kvinnan har ansvaret över 
hemmet. I dessa kulturer är kvinnan mycket inflytelserik i formandet av sociala nätverk. Ifall 
kvinnorna i området får en positiv syn på säkerhetsstyrkornas agerande, kommer man långt på 
sin väg att mobilisera det lokala stödet. 
Det står inget specifikt I ATOM om kvinnans informationsvärde. Det står däremot inte något 
om att kvinnornas information är på något sätt mindre värt än männens.  
 

”All members of the public who have information to give should be passed on to the Police 
[…]”. 
 

Författaren hävdar att ovanstående citerad text är bevis på att kvinnans information inte 
bortsågs ifrån men att den inte heller trycker på vikten av kvinnans information som den del 
av ett traditionellt samhälle som är drivande i familjers relationer. 
 
Enligt Kilcullen ska soldater ska inte ge mat eller godis till barn därför att de då kommer att 
samlas runt patrullerna och att detta kan utnyttjas av motståndaren. Det finns även stor risk för 
att barn råkar ut för olyckor om de rör sig runt patruller, speciellt när det är fordon inblandade.  
 
I ATOM finns inga riktlinjer vad avser agerandet gentemot barn. 
 
Slutsatsen blir att det inte återfinns några argument som går i linje med de argument Kilcullen 
lyfter i sin nittonde punkt. 

10.20 Take stock regularly  
Kilcullen lyfter i denna punkt att man måste kunna mäta sina framgångar. 

Enligt Kilcullen ska man mäta utvecklingen inom,  de sociala- ,  de informativa- , de militära- 
och de ekonomiska arenorna. Mätningarna måste pågå en längre tid för att kunna påvisa 
någon utveckling. 83 

Det går tydligt att identifiera att britterna såg det som viktigt med god 
informationsinhämtning, lagring och vidare delgivning. Templer84 skrev i förorden till första 

                                                 
81 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 6 
82 Ibid., sid. 7 
83 Ibid. 7 
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editionen av ATOM att han var bekymrad över att de goda djungelkrigföringkunskaperna som 
fanns i säkerhetsstyrkorna inte blev samlade och distribuerade så att fler kunde ta del av 
dem.85 Detta löstes när ATOM senare utgavs och boken blev då som en bibel för soldaterna.86 
Allt detta går hand i hand med vad Kilcullen lyfter i sina punkter.  

Ovanstående bevisar att britterna agerade på ett sätt som överensstämmer till del med 
Kilcullens punkt. För att punkten skulle överensstämma helt skulle det behövas ett stycke som 
trycker på att det skulle mätas framgång inte bara underrättelseinhämtning.  

Groundhog day  

10.21 Exploit a “single narrative”  
Kilcullen ger ett exempel på hur han tycker att man ska gå tillväga för att mobilisera 
befolkningen genom att utnyttja en specifik beskrivning av verkligheten.  

För att mobilisera befolkningen i det område där kompanichefen agerar är det ofta en 
beskrivning av verkligheten för det specifika området som används. Man måste förstå den här 
beskrivningen och utnyttja den till sin fördel alternativt implementera en ny beskrivning som 
framhåller att man kommer att vara framgångsrik. 87 

I ATOM återfinns inte Kilcullens argument om  att officerare på lägre nivåer ska skapa sig en 
uppfattning om vilken beskrivning av verkligheten som existerar på det specifika området. Att 
officeren sedan skulle skapa sig en egen beskrivning för att med denna kunna mobilisera 
befolkningen går inte att finna stöd för i ATOM. 

Slutsats är att britternas agerande inte överensstämde med det som Kilcullen förespråkar.  

10.22 Local forces should mirror the enemy, not ourselves 
Säkerhetsstyrkor får ofta enligt Kilcullen träna de lokala styrkorna och han hävdar att de 
lokala styrkorna inte får bli en kopia av säkerhetsstyrkan. De lokala styrkorna måste likna 
upprorsmännens förmågor, utrustning och organisation. Däremot ska de inte likna 
upprorsmännen vad gäller brutalitet eller att stå utanför högre kontroll. 88 
 
I ATOM  återfinns inte några liknande argument. 
 
Slutsats är att denna punkt inte återfinns vad gäller britternas agerande i Malaya.  

10.23 Practise armed civil affairs 
Kilcullen skriver att upprorsbekämpning är beväpnat socialarbete.  

Det han menar är att arbetet som en säkerhetsstyrka består av är att rätta till fundamentala 
sociala och politiska problem under beskjutning. Man måste dela en uppfattning om 
problemen i området man verkar i med de aktörer som handhar civila affärer. Det är viktigt att 
man har samma uppfattning då det är svårt för säkerhetsstyrkorna att påverka dessa aktörer. 

                                                                                                                                                         
84 Gerald Walter Robert Templer var High Commissioner of Malaya(högsta guvernör (förf. öv).) mellan 1952 
och 1954  
85 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  förord till första 
utgåvan.  
86 Raffi Gregorian, ’Jungle Bashing’ in Malaya:Towards a Formal Tactical Doctrine, Sid. 350 
87 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 7 
88 Ibid. sid. 8 
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NGOs vill ofta inte förknippas med säkerhetsstyrkorna för de vill behålla sin neutrala 
ställning. 89 

Det finns ingenting i ATOM som handlar om NGO på det sätt som Kilcullen skriver om.  

Slutsats är att det inte återfinns några argument från britternas resonerande som går att koppla 
till Kilcullens punkt. 

10.24 Small is beautiful 
Denna punkt handlar om att projekt som fungerat väl i ett specifikt område inte nödvändigtvis 
måste fungera lika bra i ett annat område och att projekt är mest fördelaktiga ifall de hålls i en 
mindre skala. 90 

Kilcullen förordar att man håller sina projekt små därför att de kostar mindre, är hållbara, 
lågmälda och de blir då återhämtningsbara ifall de misslyckas.  

Liknande projekt går inte att läsa om i ATOM.  

Slutsatsen blir därför att denna punkt inte återfinns i britternas agerande. 

10.25 Fight the enemy’s strategy not his forces. 
Kilcullen skriver att man ska slå mot upprorsmännens övergripande strategi och inte dennes 
styrkor. 
 
Efter ett tag i insatsområdet kan upprorsmännen känna sig pressade och därav bli mer 
aggressiva.  Tendensen är då att säkerhetsstyrkorna väljer att slå till mot upprorsmännen i det 
öppna. Kilcullen menar att detta inte är att föredra på kompaninivå för att det oftast går i linje 
med upprorsmännens intentioner. Ifall säkerhetsstyrkona tar aktion mot upprorsmännen vid 
detta tillfälle kan underminera lokalbefolkningens stöd för kompaniet. Istället ska man slå mot 
upprorsmännens strategi. Ifall upprorsmännen vill återta lojalitet ifrån en del av befolkningen 
eller ifall han vill provocera fram en konflikt ska man slå mot dessa strategier. 91 
 
I ATOM återfinns inga argument som stödjer det agerande som Kilcullen förespråkar. 
 
Slutsats är att Kilcullens riktlinjer inte återfinns i britternas agerande i Malaya konflikten.   
 

10.26 Build your own solution – only attack the enemy when he gets  in the 
way 
Man ska försöka att inte reagera på sin önskan om att döda eller sin önskan om att fånga in 
upprorsmän. Säkerhetsstyrkor ska enligt Kilcullen vara fokuserade på omgivningen istället för 
på motståndaren. Kilcullen skriver även att i slutet av ett uppror kan man behöva förhandla 
med insurgenterna. 92 Han förklarar under denna punkt vad han tycker att det mest 
fördelaktiga sätt för en motståndare att kapitulera på är enligt ordningen nedanför. 
 

” […]a defection is better than a surrender, a surrender is better than a capture, and a 
capture is better than a kill.”

 93
 

                                                 
89 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 8 
90 Ibid. sid. 9 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93Ibid. sid. 9 
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Argumentet att säkerhetsstyrkorna ska vara omgivningsfokuserade i större utsträckning än 
motståndarfokuserad stämmer väl in på flera av uppgifterna säkerhetsstyrkorna fick i Malaya 
men inte alls på många andra.  
 
Säkerhetsstyrkorna skulle fokusera på att säkra städer, säkra ”nya byar”(författarens 
översättning)94, säkra Kamponger95, och att säkra egendomsgränser. Det står i ATOM att den 
viktigaste uppgiften för att slå ner upprorsmannen är att isolera denne ifrån resten av 
samhället och efter att detta är säkrat ta striden med upprorsmännen till deras läger och där 
nedkämpa de sista upprorskrafterna.96 
 
Argumentet angående att det är bättre att motståndaren ger upp än att de dödas återfinns inte i 
Britternas agerande. I ATOM står det klart och tydligt att, desto fler dödade upprorsmän de 
kan producera, desto bättre går upprorsbekämpningen.97  
 
Kompanichefen, som skrivit A company commander in Malya, har genomgående I artikeln 
fokus på att möta motståndaren och att slå denne, få kontakt och behålla den.98 Författaren 
uppfattar inga argument som går i samma spår som Kilcullen föreslår under denna punkt. 
 
Slutsatsen är att trots att ATOM lägger stor vikt vid att bekämpa och att producera dödade 
upprorsmän, finns det även argument som går i linje med prioriteringen att vara 
omgivningsfokuserad i större grad än motståndarorienterad.  
 
Denna punkt överensstämer till del med britternas agerande i Malaya.  

Getting short 

10.27 Keep your extraction plan secret  
Kilcullen skriver att det är viktigt att hålla sin urdragningsplan hemlig. 
 
Kilcullen argumenterar för att man ska hålla sin urdragningsplan hemlig är för att om 
säkerhetsstyrkorna inte gör det kommer upprorsmännen att ta tillfället i akt och utnyttja det 
för att återta befolkningens stöd eller för att attackera hårt och med stor risk  vara 
framgångsrika. 99 
 
I ATOM står det ingenting angående att säkerhetsstyrkorna ska hålla sina urdragningsplaner 
hemliga. 

Slutsats är att britternas agerande inte överensstämmer med de argument Kilcullen lyfter i 
denna punkt. 

                                                 
94New Villages var byar där säkerhetsstyrkor hade samlat in folk och sedan inhägnat byn för att kunna få stor 
kontroll på människorna i byn samt kontroll över kontakten dessa hade med upprorsmännen. 
95bostadsområde med viss lokal autonomi och gemenskapskänsla i Malaysia och Indonesien: på landsbygden en 
by eller en del av en by, i stadsområden ett kvarter eller en stadsdel, främst med relativt fattig befolkning. 
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/kampong 
96Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kap III, sid. 1 
97 Ibid.  förord till första-, andra-, och tredje utgåvan, kap XI sid. 1 
98 Major R. E. R. Robinson, The Devonshire Regiment, Reflections of a company commander in Malaya,  sid. 80 
99 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 10 
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10.28 Whatever else you do, keep the initiative 
I upprorsbekämpning är initiativet allt enligt Kilcullen.  

Ifall motståndaren reagerar på vad man gör kontrollerar man omgivningen. Ifall man reagerar 
på motståndaren, även ifall man fångar eller dödar många upprorsmän, då kontrollerar denne 
omgivningen och i slutändan kommer man att förlora. I denna punkt har Kilcullen ett fokus på 
det generella i en upprorsbekämpning. Motståndaren agerar på ett sätt som uppmanar 
säkerhetsstyrkorna till att reaktivt agera mot denne. Det viktiga är att fokusera på 
populationen, bygga sin egna lösning, utveckla sin spelplan och slå motståndaren enbart då 
denne kommer i vägen för den egna planen. På detta sätt får man initiativet och behåller det 
enligt Kilcullen. 100 

ATOM är en bok som fokuserar på det specifika t.ex. hur man anfaller ett motståndareläger, 
hur man ska ta ner en helikopter, och därav går det enbart att utläsa att initiativet ska tas när 
det handlar om strider.101 

Slutsatsen blir att på grund av att ATOM lägger fokus på det specifika planet och Kilcullen i 
denna punkt har lagt fokus på det generella överensstämer inte  britternas agerande med 
Kilcullen. 

What if 
Dessa fyra ”ifall att”102 är skrivna till en kompanichef om specifika problem som kan uppstå 
ifall händelser utanför dennes kontroll påverkar hans verksamhet. 
 
What if you get moved to a different area? 
I detta stycke lyfter han problematiken med att bli förflyttad till ett nytt område speciellt med 
tanke på att han trycker på vikten av “know your turf”. Den enda lösningen han skriver är att 
göra om det som man redan har gjort en gång med trösten att det kommer att gå snabbare den 
andra gången än den första. 
 
What if higher headquarters doesn’t get counterinsurgency? 
Här skriver han att man ska ta och föreslå sina tankar för sina överordnade i portioner som de 
kan ta till sig. 
 
What if you have no resources? 
Här lyfter han problemen med att operera i ett låg prioriterat område, och inte får de resurser 
man behöver. Då ska man vara noga med sina prioriteringar, och utnyttja möjligheten till att 
prata med de lokala samhällsledarna, och diskutera fram vilka projekt som ska prioriteras. 
 
What if the theater situation shifts under your feet? 
Ifall situationen ändras i stort kan det område man själv verkar i bli påverkat, och man hamnar 
ur balans. Då ska du ta ett steg tillbaka till ett läge där du har kontroll och börja om därifrån. 
 
ATOM riktar sig inte till kompani chefer på detta sätt varav det inte finns några argument eller 
riktlinjer som följer Kilcullens ovanstående tankar.  
 

                                                 
100 Kilcullen, David Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency,. sid. 11 
101 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  kapitel XIV, sid. VIII, 
X och XII  
102 Författarens översättning 
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Nästkommande stycke erbjuder en sammanfattning av ovanstående analys.  

11. Sammanfattning 
Stycket kommer att besvara hur många av Kilcullens artiklar som gick att applicera på 
britternas agerande i Malaya konflikten. 
 
Nedanför redovisas en sammanfattning av vilka punkter som,  

• överensstämde helt,  
• överensstämde till del  
• de punkter som inte överensstämde  
• samt de som inte återfanns,  

i britternas agerande.  
 
Överensstämde helt: 2st 
7. Train the squad leaders - then trust them. 
12. Prepare for handover from day one. 
 
Överensstämde till del: 9st  
1. Know your turf. 
3. Organize for intelligence. 
4. Organize for inter-agency operations 
8. Rank is nothing: talent is everything 
10. Be there 
13. Build trusted networks. 
16. Pracitce deterrent patrolling. 
20. Take stock regularly. 
26. Build your own soulution - only atttack the enemy when he gets in the way 
 
Inte överensstämde: Totalt 9 stycken 
2. Diagnose the problem. 
5. Travel light and harden your CSS. 
6. Find a political/cultural adviser. 
9. Have a game plan. 
11. Avoid knee jerk responses to first impressions 
17. Be prepared for setbacks. 
21. Exploit a "single narrative" 
27. Keep your extraction plan secret. 
28. Whatever else you do, keep the initiative. 
 
Punkter som inte återfanns: Totalt 8 stycken. 
14. Start easy 
15. Seek early victories. 
18. Remember the global audience. 
19. Engage the women, beware the children. 
22. Local forces should mirror the enemy, not ourselves. 
23. Practice armed civil affairs. 
24. Small is beautiful. 
25. Fight the enemy's strategy not his forces 
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Kortfattat är det enbart 11 av 28 punkter, som överensstämde helt, eller överensstämde till del, 
med britternas agerande.  
 
Nästkommande stycke kommer att diskutera ovanstående resultat och presentera uppsatsens 
slutsatser.  

12. Diskussion och slutsatser 
I detta stycke kommer författaren diskutera resultaten uppdelat i hur väl punkterna 
överensstämde med Kilcullens punkter för att slutligen diskutera resultatet i stort och anknyta 
tillbaka till frågeställningar, syfte och tidigare forskning.   
  
Överensstämde helt 
Som går att läsa i föregående stycke var det enbart två av punkterna, som helt överensstämde 
med britternas agerande i Malaya konflikten.  
 
Train the squad leader – then trust them var något som britterna framhölls som viktigt. De 
förstod att det de låga nivåerna i organisationen som var fundamentala för framgången i 
konflikten och detta lyfts i förorden till samtliga utgåvor.103  
 
Prepare for handover from day one var även detta något som var i fokus för britternas 
agerande i Malaya konflikten. De trycker på vikten av att samla in information för att 
nästkommande kollegor ska klara sig bättre och för att utökade sin insamlade data om 
området samt att de trycker  på att nästkommande kollegor ska ta tillvara på den kunskap 
tidigare kollegor har förskansat sig.104 105  
 
Överensstämde till del  
Det är 9 punkter som till del överensstämer med britternas agerande, de flesta har inte likheter 
emellan sig.  
 
Liknande argument som lyfts i punkten, Rank is nothing: talent is everything, lyfter britterna 
gällande träning inför området.  
 

” […]The type of junior leader required is a mentally tough, self reliant hunter, determined to 
close with, and kill, the CT.”106 

 
Som redan citerat så visar citatet på att britterna tyckte att det för deras upprorsbekämpning 
behövdes viss talang. Detta skiljer sig dock från Kilcullen eftersom britterna mest tar upp 
förmågan till att bedriva strid. Författaren tror att denna skillnad bottnar i deras olika 
inriktningar. Britterna såg vikten av att döda upprorsmän som det viktigaste medan Kilcullen 
trycker mer på vikten att endast attackera motståndaren när denne kommer i vägen.107 Build 
your own soulution - only atttack the enemy when he gets in the way är även detta en punkt 

                                                 
103 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  samtliga förord 
104 Ibid.  förord första utgåvan 
105 Ibid. kapitel XIV, sid. 1 
106Ibid. sid 6 
107 David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, punkt 25 och 26 
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som går i linje med ovanstående argumet. Den slutsats som dras utifrån ovanstående är att 
britterna i större grad var inriktade mot striden och Kilcullen mer på befolkningen och därför 
stämmer punkterna bara in delvis på britternas agerande.    
 
Organize for intelligence och take stock regularly går i samma linje därför att de båda handlar 
om underrättelse på något sätt. Take stock regularly handlar mer om att man ska kunna påvisa 
och visualisera utvecklingen i området medans organize for intelligence handlar om att skapa 
möjligheten för att samla in underrättelse i sin organisation. Båda dessa punkter stämmer till 
del för att det finns likheter mellan dem och britternas agerande men även brister. Kilcullen 
trycker mer på att man underrättelse ska  påvisa en utveckling än vad ATOM lyfter fram samt 
att Kilcullen vill att man strukturerar om sin organisation för att skapa bättre möjligheter till 
underrättelse men detta trycks in på i ATOM.  
 
Punkterna organize for inter-agency operations och build trusted networks  är de punkter som 
liknar varandra då de båda bygger på ett samarbete mellan säkerhetsstyrkorna och andra 
aktörer vilket var något som britterna tyckte var viktigt.  
 
Know your turf stämmer till del med britternas agerande. Ifall britterna hade agerat helt utefter 
det som Kilcullen förordar borde det funnits ett stycke som behandlar officerens sökande efter 
kunskap om sitt specifika område. 
 
Angående punkten be there drogs slutsatsen att britterna agerade och resonerade i enlighet 
med de generella riktlinjerna som Kilcullen lyfter fram. För att britterna skulle agerat enligt 
Kilcullens mer specifika riktlinjer skulle de i större grad använt sig av metoder som skapar 
närvaro i områdena som att sova bland befolkningen. 
 
Practice deterrent patrolling: Som redan beskrivet syftar punkten på en form av patrullering 
som avskräcker motståndaren ifrån att anfalla. Britterna hade, som redan nämnts, en annan 
inställning till bemötandet av motståndaren än vad Kilcullen framhåller. Kilcullen framhåller 
ett tankesätt där det är mindre fördelaktigt med en dödad motståndare än en avhoppare.108 
Britterna resonerade däremot för patrullernas syfte vara att bekämpa upprorsmännen.109  
 
Inte överensstämde / Punkter som inte återfanns 
Författaren likställer dessa två överskrifter därför att ifall punkterna, inte återfanns, finns det 
inget som talar för att britterna skulle ha agerat på det sätt, och därför går det inte heller att 
säga, att de överensstämde. Därför behandlas punkter, som inte återfanns, under samma 
stycke, som punkter, som inte överensstämde.  
 
Varför var det över hälften av punkterna som inte överensstämde, eller som inte återfanns? 
Svaret ligger i att Kilcullen skriver mer om mötet mellan säkerhetsstyrkorna och de 
vardagliga människorna i insatsområdet, hur man skapar ett förtroende och stöd gentemot 
dem.110 ATOM däremot fokuserar i huvudsak på motståndaren, hur man finner denne, får 
stridskontakt, hur man behåller den, och hur man ska få kontakten att resultera i dödade 

                                                 
108 David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 9 
109 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  förorden till samtliga 
utgåvor, kap. , X, XI, XII, XV 
110 David Kilcullen, Twenty eight articles Fundamentals of company-level Counterinsurgency, sid. 1 
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motståndare.111 I Malaya konflikten var det främst den lokala polisstyrkan som skötte 
kontakten med lokalbefolkningen, och upprätthållandet av lag, och ordning medan den insatta 
säkerhetsstyrkans uppgift var att söka upp, och bekämpa upprorsmännen.112  
 
Det ligger även en stor skillnad mellan konflikterna vad avser de befolkningsgrupper som var 
delaktiga i upproren i Malaya kontra Afghanistan. I Malaya var det främst den kinesiska 
folkgruppen som var med i organisationen bakom upproret: MCP.113 Denna befolkningsgrupp 
stod vid sidan av den övriga befolkningen och därför blev det inte lika stora biverkningar av 
dödandet kontra motsvarande i Afghanistan. Stefan Olsson är säkerhetspolitiker vid 
totalförsvarets forskningsinstitut och han säger i en text på FOI hemsida att: 
 

” Talibanerna är en del av befolkningen. Det är därför som den inte kan slås ut med 
vapenmakt”114 
   

Detta är troligen en anledning till att inte fler punkter återfanns i britternas agerande i Malaya. 
 
Uppsatsen visar att det inte går att applicera huvuddelen av argumenten ifrån de 28 punkterna 
på britternas agerande på  taktisk nivå i Malaya konflikten samt att argument ifrån de 28 
punkterna enbart i mindre antal överensstämde helt eller delvis med SB agerande på taktisk 
nivå. 
 
Ett intressant perspektiv att se på resultatet av denna uppsatsen är genom att jämföra det med 
Dingertz resultat då han kom fram till att britterna var framgångsrika. Det gick även att 
applicera Kilcullens 28 punkter på deras agerande i Nordirland.115 Varför agerade britterna på 
ett sätt som överensstämer med Kilcullens punkter i Nordirland men inte i Malaya? 
Författaren menar att svaret ligger i likheten mellan Nordirland och Afghanistan och hur deras 
befolkning skiljer sig ifrån den i Malaya. Både Nordirland och Afghanistan är befolkningen 
mer blandad än vad den var i Malaya och detta medger de åtgärder som britterna kunde nyttja 
sig av i Malaya. Att försöka tvångsförflytta delar av en befolkning som bor mer blandat än de 
gjorde i Malaya är förmodligen inte görbart samt att det nu finns folkrättsliga lagar emot 
sådan behandling.116  
 
Syftet med uppsatsen var att applicera Kilcullens punkter på en lyckad upprorsbekämpning, 
men det finns de som hävdar att Malaya konflikten inte var en sådan. Till exempel hävdar 
Martin van Creveld detta och skriver att utfallet på Malaya konflikten var likartat med 
resultaten av konflikterna i Aden, Kenya och Cypern och att dessa konflikter inte ses som 
lyckade konflikter.117 Bland de som hävdar att det var en lyckad upprorsbekämpning finns 
John A Nagl som beskriver slutresultatet på inget annat sätt än positivt i sin bok Learning to 
Eat Soup With a Knife. Han skriver att britternas insats resulterade i att självständighet kunde 
bli given till en stabil och öppet vald regering.118Författaren kan inte tolka det på något annat 
                                                 
111 Director of operations, Malaya, The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya,  förorden till utgåva nr 
1,2 och 3 samt  kapitel X, XIII, XII. 
112Ibid. kapitel III sid. 1 
113 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam,sid. 60 
114 Hemsida: http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____8006.aspx, sid.  
115 Dingertz Patrik, Kilcullen i Nordirland, sid 28-29 
116 http://www2.foi.se/rapp/foir3212.pdf,  sid. 41 
117 van Creveld, The Changing Face of War: Combat from the Marne to Iraq, 2008 p. 221 
118 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, 
sid103 
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sätt än att Nagl tycker att upprorsbekämpningen var lyckad. 
 
Uppsatsens frågeställningar löd:  
Kan man applicera Kilcullens 28 artiklar på en lyckad upprorsbekämpning? 
 
Överensstämmer argumenten ifrån de 28 artiklarna med Storbritanniens agerande på taktisk 
nivå under Malaya konflikten? 
 
Uppsatsens resultat bidrar till forskningsläget genom att den har undersökt Kilcullens 
applicerbarhet på en lyckad upprorsbekämpning, en konflikt som inte var av samma natur, 
eller samma geografiska läge som punkterna var skrivna för. Författaren kan inte hävda att 
resultatet medför att Kilcullens 28 punkters inte är lämpade som generell teori men det 
framgår att de inte går att applicera dem på Malaya konflikten. Uppsatsen bidrar även med 
större förståelse angående de 28 punkterna samt insikten om att det finns flera olika sätt att 
agera på för att nå framgång avseende upprorsbekämpning.  

13. Felkällor 
Det går att argumentera för att undersökningens slutsatser inte är pålitliga därför att det enbart 
är en konflikt som har analyserats. Detta besvaras genom att uppsatsen ska ses som en 
delundersökning och att det krävs fler studier för att tydligt bevisa ifall Kilcullens 28 punkter 
går att använda som generellt underlag för upprorsbekämpning eller ifall Kilcullens dokument 
enbart är lämpat för konflikterna i Afghanistan eller Irak. 
 
Det har skrivits att många av de åtgärder som användes i Malaya inte går att nyttja idag på 
grund av de mänskliga rättigheterna. Detta framställs i en FOI rapport.119 Rapporten syftar på 
de operativa åtgärderna t.ex. tvångsförflyttningar samt de hårda matransoneringarna som 
utfördes. Den operativa nivån är dock inte fokus för denna uppsats, vilket gör att resultatet av 
uppsatsen trots det är värdefullt. 
 
Det finns risk för att författaren skulle ha förbisett viktiga källor för brittiskt agerande i 
Malaya konflikten då författaren främst har grundat sig på ATOM och det är möjligt att 
dokument skrivna av MCP hade gett en annan syn på hur britterna agerade  i Malaya. ATOM 
är skriven under tiden pågick medans dokument som skrivits långt senare kan, även dem, ge 
en annan syn på britternas agerande på taktisk nivå.  

14. Vidare forskning 
För att kunna fastställa ifall Kilcullens punkter går att använda som generella riktlinjer vid 
upprorsbekämpning på taktisk nivå krävs mer undersökningar på andra konflikter. Konflikter 
som är intressanta för vidare forskning är fall där upprorsbekämparna inte lyckades. Det går 
att dra intressanta slutsatser ifall Kilcullens punkter överensstämer med deras sätt att agera. 

  

                                                 
119 http://www2.foi.se/rapp/foir3212.pdf,  sid. 42 
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